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3513
На осно ву члана 112. став 1. тач ка 5. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о опо зи ву са ду жно сти из ван ред ног и опу но мо ће ног  
ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Кра ље ви ни Дан ској

I
Опо зи ва се Дра га на Ива но вић са ду жно сти из ван ред ног и 

опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Кра ље ви ни Дан ској.

II
Овај указ сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња 

у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 
КПРС  – 92

У Бе о гра ду, 12. сеп тем бра 2017. го ди не
Пред сед ник Ре пу бли ке,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

3514
На осно ву чла на 24. став 3. и чла на 28. став 2. За ко на о пред-

сед ни ку Ре пу бли ке („Слу жбе ни гла сник РС”, број 111/07), до но сим

ОД  Л У  КУ

о име но ва њу са вет ни ка пред сед ни ка Ре пу бли ке

I
Ми ло рад Вељ о вић име ну је се на функ ци ју са вет ни ка пред-

сед ни ка Ре пу бли ке за без бед ност са 15. сеп тем бром 2017. го ди не.

II
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

КПРС број 93
У Бе о гра ду, 15. сеп тем бра 2017. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Алек сан дар Ву чић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ

ВЛ А Д А
3515

На осно ву чла на 63. За ко на о по штан ским услу га ма („Слу-
жбе ни гла сник РС” бр. 18/05, 30/10 и 62/14) и чла на 45. став 1. За-
ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС” бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14), 

Вла да до но си

С Т РА Т Е  Г И  Ј У

раз во ја по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји  
за пе ри од 2017–2020. го ди не

1. УВОД

Стра те ги јом раз во ја по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји 
за пе ри од 2017 –2020. го ди не (у да љем тек сту: Стра те ги ја), утвр ђу-
ју се стра те шки ци ље ви раз во ја и уна пре ђе ња тр жи шта по штан-
ских услу га, као и основ на на че ла и смер ни це за ре а ли за ци ју стра-
те шких ци ље ва раз во ја по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји за 
пе ри од 2017 –2020. го ди не.

Скра ће ни це и из ра зи ко ји се ко ри сте у тек сту Стра те ги је има-
ју сле де ће зна че ње:
БДП Бру то дру штве ни про из вод
ГПЦ Глав ни по штан ски цен тар
ЕЦ Европ ска ко ми си ја
ЕУ Европ ска уни ја
ИКТ Ин фор ма ци о но ко му ни ка ци о не тех но ло ги је
ЈПО Јав ни по штан ски опе ра тор
ММФ Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд
МПС Ме ђу на род ни по штан ски са о бра ћај
МТТТ Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја
НПО На ци о нал ни по штан ски опе ра тор
НРТ На ци о нал но ре гу ла тор но те ло
ПО По штан ски опе ра тор
РА ТЕЛ Ре гу ла тор на аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је и 

по штан ске услу ге
РА ПУС Ре пу блич ка аген ци ја за по штан ске услу ге
РЗС Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку
РПУ Ре зер ви са не по штан ске услу ге
РС Ре пу бли ка Ср би ја

СПС Свет ски по штан ски са вез
УПУ Уни вер зал на по штан ска услу га
УН Ује ди ње не на ци је
УПС Уну тра шњи по штан ски са о бра ћај
УСО Uni ver sal ser vi ce obli ga tion (оба ве за вр ше ња уни вер-

зал не услу ге)
ЦЕН Европ ски ко ми тет за стан дар ди за ци ју
ЦЕРП Европ ски ко ми тет за по штан ску ре гу ла ти ву
ЕРГП Европ ска гру па ре гу ла то ра за по штан ске услу ге
РА Ре дов не ак тив но сти

МИ СИ ЈА

Ре пу бли ка Ср би ја ће под сти ца ти да љи раз вој до ступ них, 
по у зда них, ефи ка сних и при сту пач них по штан ских услу га, са 
по себ ним ак цен том на област уни вер зал не по штан ске услу ге и 
омо гу ћи ти ко му ни ка ци ју свим гра ђа ни ма на чи та вој те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је уз:

1) га ран ци ју сло бод ног про то ка по ши ља ка;
2) оси гу ра ње до ступ но сти и одр жи во сти уни вер зал не по-

штан ске услу ге;
3) по ди за ње ква ли те та услу га и упо тре бу но вих тех но ло ги ја;
4) ме ђу по ве за ност из ме ђу стеј кхол де ра;
5) по ди за ње ни воа за до вољ ства ко ри сни ка сход но њи хо вим 

про мен љи вим по тре ба ма.

ВИ ЗИ ЈА

По штан ски сек тор оста је је дан од основ них и не за мен љи вих 
де ло ва (чи ни ла ца) на ци о нал не еко но ми је и да љег при вред ног и 
дру штве ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

ОСНОВ НИ ЦИЉ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ

Раз вој сек то ра по штан ских услу га ко ји ће за до во љи ти кон ти-
ну и ра но про мен љи ве по тре бе гра ђа на и при вре де и зна чај но до-
при не ти да љем еко ном ском и при вред ном ра сту Ре пу бли ке Ср би је.

СТРА ТЕ ШКИ ЦИ ЉЕ ВИ

1) Раз вој по штан ског тр жи шта сход но по тре ба ма при вре де и 
гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је, а у скла ду са ди рек ти ва ма ЕУ и пре по-
ру ка ма СПС-а;
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2) Раз вој одр жи вог уни вер зал ног по штан ског сер ви са у Ре-
пу бли ци Ср би ји у скла ду са дру штве ним, еко ном ским и тех но ло-
шким окру же њем;

3) Ино ва ци ја по сто је ћих и раз вој мо дер них по штан ских сер-
ви са у Ре пу бли ци Ср би ји кроз мо дер ни за ци ју и пот пу но ин те гри-
са ње про из вод ног порт фо ли ја;

4) Обез бе ђи ва ње ефи ка сног функ ци о ни са ња по штан ске мре-
же и уна пре ђе ње си гур но сти и без бед но сти у обла сти по штан ског 
са о бра ћа ја;

5) Уна пре ђе ње људ ских ре сур са у по штан ској де лат но сти и 
уна пре ђе ње уче шћа пред став ни ка Ре пу бли ке Ср би је у раз во ју са-
рад ње са ме ђу на род ним по штан ским ор га ни за ци ја ма.

У окви ру да тих ци ље ва Стра те ги јом су де фи ни са не ак тив но-
сти за њи хо ву ре а ли за ци ју. У окви ру Ак ци о ног пла на за све ци ље-
ве, од но сно ак тив но сти, де фи ни са ни су ро ко ви ре а ли за ци је, као и 
но си о ци ре а ли за ци је: Вла да, над ле жно ми ни стар ство, НРТ и ЈПО.

СТРА ТЕ ШКИ ОКВИР

Убр за не про ме не ко је се де ша ва ју у сек то ру по штан ских 
услу га ка ко на гло бал ном та ко и на на ци о нал ном ни воу на ме ћу 
по тре бу за кон ти ну и ра ним пла ни ра њем раз во ја по штан ских услу-
га ра ди њи хо вог уна пре ђе ња. Пла ни ра њем раз во ја по штан ских 
услу га де фи ни шу се сце на ри ји раз во ја, ци ље ви и ак тив но сти ко је 
тре ба ре а ли зо ва ти у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду. При де фи ни-
са њу ци ље ва по ла зи се од ни за фак то ра ко ји раз ли чи то ути чу на 
сек тор по штан ских услу га. 

Сви фак то ри ко ји ути чу на раз вој по штан ских услу га мо гу се 
свр ста ти у две гру пе: уну тра шње и спо ља шње. Уну тра шњи (ин тер-
ни фак то ри) на ко је је мо гу ће де ло ва ти ка ко би се сма њио њи хов 
евен ту ал ни не га тив ни ути цај на раз вој услу га су: са ми по штан ски 
про из во ди, ква ли тет услу га, ор га ни за ци ја, ка дро ви, раз ви је ност 
по штан ске мре же, при ме ње на тех но ло ги ја и сл. Са дру ге стра не 
сто је спо ља шњи фак то ри у ко је спа да ју: за ко но дав ни оквир, при-
вред ни раз вој, кон ку рент ско окру же ње, са о бра ћај на ин фра струк ту-
ра и др. По ред на ве де них по штан ских фак то ра на раз вој услу га ве-
ли ки ути цај има ју и еко ном ски, тех но ло шки и дру штве ни фак то ри. 

Ду ги низ го ди на као је дан од нај ва жни јих ма кро е ко ном ских 
по ка за те ља се из два јао БДП. Про ме не оби ма по штан ских по ши-
ља ка би ле су у ди рект но ве зи са кре та њем БДП-а. По след њих го-
ди на до шло је до ра ста ути ца ја и дру гих фак то ра на обим по ши-
ља ка те раст БДП-а ни је је ди ни ре ле вант ни фак тор за пред ви ђа ње 
кре та ња оби ма по штан ских по ши ља ка. Ис тра жи ва ња спро ве де на 
од стра не InternationalPostCorporation(IPC) по ка зу ју да се, иако 
је у 2015. го ди ни у ана ли зи ра ним европ ским др жа ва ма за бе ле-
жен раст БДП-а од 2,4%, обим пи смо но сних услу га сма њио се за 
5,3% у од но су на 2014. го ди ну, а обим па кет ских по ши ља ка по рас-
тао је за 9,4%. На осно ву сту ди ја и ис тра жи ва ња СПС-а и дру гих 
по штан ских ор га ни за ци ја у Евро пи и све ту на по штан ске услу-
ге осим кре та ња БДП-а, ве ли ки ути цај има ју и раз вој еко но ми је, 
струк ту ра при вред них ак тив но сти, ин фла ци ја, сто па не за по сле но-
сти, ка рак те ри сти ке по тро шње, увоз, из воз и др.

Раз вој сек то ра по штан ских услу га мо же зна чај но ути ца ти на по-
сло ва ње свих при вред них су бје ка та. Код ве ли ких по слов них си сте ма, 
ко ји на сто је да из дво је спо ред не де лат но сти од основ не, ве ли ки део 
истих мо гу пре пу сти ти по штан ским опе ра то ри ма. С дру ге стра не, у 
сек то ру ма лих и сред њих пред у зе ћа по штан ска де лат ност пру жа њем 
по штан ских, ло ги стич ких и мар ке тин шких услу га, али и пот пу но 
но вих е-по штан ских услу га да је им мо гућ ност да ком пле ти ра ју свој 
ла нац вред но сти. Та ко ђе, по след њих го ди на при мет на је екс пан зи ја 
пред у зе ћа чи ја је основ на де лат ност ди стри бу тив на ло ги сти ка.

У прет ход ном пе ри о ду сек тор по штан ских услу га у Ре пу-
бли ци Ср би ји био је фо ку си ран, пре све га, на пру жа ње тра ди ци-
о нал них по штан ских услу га (пи смо но сних по ши ља ка и па ке та). 
Ме ђу тим, раз вој са вре ме них тех но ло ги је, пре све га елек трон ских 
ко му ни ка ци ја, ин тер не та и ши ро ко по ја сних при ступ них тех но ло-
ги ја, на мет ну ли су по тре бу да бу ду ћи раз вој по штан ских услу га, 
по ред да љег уна пре ђе ња уни вер зал не по штан ске услу ге и раз во ја 
по штан ске мре же, укљу чи и од лу ке ве за не за: е-по штан ске услу-
ге, елек трон ску тр го ви ну, ди ги та ли за ци ју, ме ђу на род но по сло ва-
ње, оче ки ва ња ко ри сни ка и за до во ље ње њи хо вих по тре ба раз во-
јем но вих тех но ло ги ја и по ну дом но вих услу га. По штан ска мре жа 
због сво је до ступ но сти и је дин стве но сти отва ра но ве мо гућ но сти 
за за до во ље ње по тре ба ко ри сни ка услу га на ко му ни ка ци о ном 

тр жи шту, чи ме по штан ски сек тор по ста је зна ча јан чи ни лац оп-
штег раз во ја у усло ви ма ди ги тал не ере.

По ред на ве де ног, од де мо граф ских фак то ра по се бан ути цај 
на раз вој по штан ских услу га има ју: број ста нов ни штва, ста рост 
ста нов ни штва, број до ма ћин ста ва, ми гра ци је, ни во обра зо ва ња, 
усло ви жи во та и др.

До би ја њем ста ту са кан ди да та за члан ство у ЕУ Ре пу бли ка Ср-
би ја се оба ве за ла и на ускла ђи ва ње свог за ко но дав ства са прав ним 
те ко ви на ма ЕУ, као и на њи хо ву при ме ну. За ко ном о по штан ским 
услу га ма и под за кон ским ак ти ма, ко ји ре гу ли шу сек тор по штан ских 
услу га, у прет ход ним го ди на ма Ре пу бли ка Ср би ја је у од ре ђе ној ме-
ри уса гла си ла сво ју ре гу ла ти ву у овој обла сти са за ко но дав ством ЕУ.

При из ра ди Стра те ги је раз во ја по штан ских услу га у Ре пу-
бли ци Ср би ји за пе ри од 2017 –2020. го ди не за ана ли зе ста ња тр-
жи шта по штан ских услу га ко ри шће ни су до ступ ни по да ци РЗС, 
НРТ-а, СПС-а, Еуро ста та. С тим у ве зи, уочен је не до ста так од но-
сно не по сто ја ње је дин стве не ба зе по да та ка, пре све га у Ре пу бли-
ци Ср би ји, у ко јој би се на ла зи ли по да ци о ре а ли зо ва ним по штан-
ским услу га ма, ка ко ЈПО, та ко и дру гих по штан ских опе ра то ра. 

2. АНА ЛИ ЗА ТРЕ НУТ НОГ СТА ЊА ТР ЖИ ШТА  
ПО ШТАН СКИХ УСЛУ ГА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ

2.1. Ре а ли за ци ја прет ход не Стра те ги је

У про це су ре а ли за ци је прет ход не Стра те ги је, ко ја се од но си-
ла на пе ри од од 2013. до 2016. го ди не, Ре пу бли ка Ср би ја је уна пре-
ди ла за ко но дав ни оквир у обла сти по штан ског са о бра ћа ја, ути ца ла 
на зна ча јан по раст кон ку рен ци је на тр жи шту по штан ских услу га и 
по ве ћа ње бро ја по штан ских опе ра то ра, омо гу ћи ла по раст оби ма по-
штан ских по ши ља ка, сма ње ње по шта ри на и по ве ћа ње при хо да од 
пру жа ња ових услу га и ство ри ла усло ве за да ље спро во ђе ње про це са 
ли бе ра ли за ци је истог и спро ве ла ве ли ки број ак тив но сти на до сти за-
њу европ ских стан дар да ква ли те та у пру жа њу по штан ских услу га.

На и ме, скла ду са пр вим стра те шким ци љем прет ход не Стра-
те ги је, у го ре на ве де ном пе ри о ду, до нет је За кон о из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о по штан ским услу га ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 62/14) ко јим је спро ве де но зна чај но уна пре ђе ње на ци о нал не 
по штан ске ре гу ла ти ве. Овим из ме на ма ство ре ни су усло ви за об је-
ди ња ва ње ре гу ла то ра за област по штан ских услу га и ре гу ла то ра за 
област елек трон ских ко му ни ка ци ја од но сно спа ја ње две струч но 
ре гу ла тор не функ ци је срод них ци ље ва и ак тив но сти у је дан прав-
ни су бјек ти ви тет. На овај на чин су се ор га ни за ци ја и функ ци о ни-
са ње ре гу ла тор ног ор га на у до ме ну тр жи шта по штан ских услу га 
и елек трон ских ко му ни ка ци ја при бли жи ли упо ре ди вим европ ским 
ре ше њи ма, чи ме се дао зна ча јан до при нос ства ра њу ста бил ни јег 
и пред ви ди вог ре гу ла тор ног окру же ња на тр жи шту и омо гу ћио 
да љи раз вој оба сек то ра по ди за њем ква ли те та услу га, уво ђе њем 
но вих услу га, за шти том пра ва ко ри сни ка и ства ра њем кон ку рент-
ног окру же ња за опе ра то ре. Ства ра њем но ве ре гу ла тор не аген ци-
је омо гу ћи ла се ра ци о на ли за ци ја по сло ва ња и ди рект не уште де, 
има ју ћи у ви ду да је ве ћи број за по сле них пре ра спо ре ђен на по-
сло ве на ко ји ма исто вре ме но при ме њу ју сте че на зна ња на обе ре-
гу ла тор не обла сти. Овим ак том спро ве де но је и да ље ускла ђи ва-
ње са пре по ру ка ма по штан ских ди рек ти ва ЕУ, а нај зна чај ни је је 
утвр ђи ва ње на чи на и усло ва при сту па по штан ској мре жи јав ног 
по штан ског опе ра то ра, де фи ни са ног тре ћом од но сно по след њом 
по штан ском ди рек ти вом (Ди рек ти ва 2008/06/EC), ко ја про пи су је 
оба ве зу др жа ва чла ни ца ЕУ да ко ри сни ку и да ва о цу/да ва о ци ма 
по штан ских услу га обез бе де при ступ по штан ској мре жи под тран-
спа рент ним и не ди скри ми на тор ним усло ви ма.

На овај на чин ре а ли зо ван је и дру ги стра те шки циљ прет-
ход не Стра те ги је од но сно спро ве де на је да ља ли бе ра ли за ци ја по-
штан ског тр жи шта да ва њем мо гућ но сти дру гим по штан ским опе-
ра то ри ма да при сту пом овој мре жи до ђе до раз во ја кон ку рен ци је и 
у сег мен ту уни вер зал не по штан ске услу ге. Омо гу ћа ва њем при сту-
па мре жи ЈПО-а тј. по штан ској мре жи Јав ног пред у зе ћа „По шта 
Ср би је”, Бе о град ство ре ни су усло ви за ефи ка сни ји раз вој кон ку-
рен ци је и по ја ву но вих да ва ла ца уни вер зал не по штан ске услу ге. 
С тим у ве зи, ре гу ла тор но те ло је до не ло и Пра вил ник о на чи ну и 
усло ви ма при сту па по штан ској мре жи јав ног по штан ског опе ра-
то ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 146/14) ко ји је у при ме ни од 
2014. го ди не, а пу штен је у рад и ГПЦ Бе о град, што је био је дан од 
пред у сло ва за омо гу ћа ва ње при сту па мре жи ЈПО-а. 
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Из о ста ло је сма ње ње об у хва та РПУ, од но сно исто је про лон-

ги ра но са 2016. на 2017. го ди ну, а што се ти че ре а ли за ци је тре ћег 
стра те шког ци ља ко ји се од но сио на обез бе ђи ва ње одр жи во сти и 
утвр ђи ва ње на чи на фи нан си ра ња уни вер зал не по штан ске услу ге, 
оства ре на је при ме на во ђе ња одво је ног ра чу но вод ства и ало ка ци је 
тро шко ва ЈПО-а.

Кор по ра ти за ци ја ЈПО-а, пла ни ра на кроз че твр ти стра те шки 
циљ, ни је ре а ли зо ва на. Ме ђу тим на шли су се дру ги на чи ни за уна-
пре ђе ње по сло ва ња ко ји су се по ка за ли као из у зет но ефи ка сни и 
оства ре ни су пу тем ускла ђи ва ња по сло ва ња овог пред у зе ћа са од-
ред ба ма За ко на о јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 15/16) на ро чи то у по гле ду ор га на упра вља ња, на чи на ор га-
на упра вља ња, уво ђе ња но вих ме ха ни за ма кон тро ле по сло ва ња, 
уво ђе ња оба ве зе јав ног об ја вљи ва ња про гра ма по сло ва ња, као и 
квар тал них из ве шта ја о спро во ђе њу про гра ма по сло ва ња. Ускла-
ђи ва њем по сло ва ња са од ред ба ма овог за ко на по ве ћан је сте пен 
про фе си о на ли за ци је у по сло ва њу пред у зе ћа, као и ефи ка сност 
и тран спа рент ност ра да и ре зул та та ра да пред у зе ћа, што сва ка-
ко пред ста вља зна ча јан ко рак ка уна пре ђе њу по сло ва ња ЈПО-а и 
ства ра њу усло ва за да љи раз вој пред у зе ћа ко је ће би ти спо соб но 
да успе шно по слу је и у усло ви ма пот пу не ли бе ра ли за ци је.

У ре а ли за ци ји прет ход не Стра те ги је оства рен је зна ча јан 
на пре дак ка да је у пи та њу мо дер ни за ци ја и ди вер си фи ка ци ја по-
штан ских услу га. Има ју ћи у ви ду да сву да у све ту тра ди ци о нал не 
пи смо но сне по штан ске услу ге бе ле же пад у оби му по ши ља ка, али 
и да број па ке та бе ле жи зна ча јан раст услед екс пан зи је елек трон-
ске тр го ви не, од ре ђе ни број по штан ских опе ра то ра ис ко ри стио 
је пру же ну шан су и за хва љу ју ћи фор ми ра њу тро ди мен зи о нал не 

по штан ске мре же (фи зич ке, фи нан сиј ске и елек трон ске) оства рио 
је еви ден тан по раст оби ма па ке та ко ји са др же ро бу на ру че ну пу-
тем е-тр го ви не.

Што се ти че до сти за ња стан дар да ква ли те та по штан ских 
услу га про пи са них на по штан ском тр жи шту ЕУ, спро ве ден је низ 
ак тив но сти на ре а ли за ци ји: про гла ше ни су ре ле вант ни срп ски 
стан дар ди, до не ти су срп ски стан дар ди хар мо ни зо ва ни са по штан-
ским стан дар ди ма ЕУ, от по че ла је и еду ка ци ја за по сле них у по-
штан ском сек то ру у ве зи при ме не истих, али је из о ста ло спро во ђе-
ње не за ви сног мо ни то рин га, кон тро ле и ме ре ња, ко ји су нео п ход ни 
ка ко би се овај про цес за о кру жио и циљ у пот пу но сти ре а ли зо вао. 

Ре а ли за ци ја ак тив но сти пред ви ђе них прет ход ном Стра те ги-
јом ути ца ла је пр вен стве но на зна ча јан кон ти ну и ран раст при хо-
да ко мер ци јал них услу га, али и укуп ни при ход јав ног по штан ског 
опе ра то ра (Сли ка 1-1: Тренд при хо да јав ног по штан ског опе ра то ра 
и оста лих по штан ских опе ра то ра). 

У укуп ном при хо ду ЈПО уче ству је са ви ше од 60%, док су 
оста ли по штан ски опе ра то ри оства ри ли бли зу 40% при хо да на тр-
жи шту Ре пу бли ке Ср би је.

Тренд ра ста сто пе уче шћа при ват них опе ра то ра у укуп ном 
при хо ду је и у 2016. го ди ни на ста вљен, и кре ће се од 30% у 2011. 
го ди ни до 40% у 2016. го ди ни.

При ход ЈПО је по рас тао за 1% у од но су на 2015. го ди ну и из-
но си бли зу 10,4 ми ли о на ди на ра. 

У при хо ду од по штан ских услу га јав ног по штан ског опе ра то-
ра, при ход од ре зер ви са них услу га уче ству је са око 73,7% (од че га 
пи смо но сне услу ге чи не 65,8%, упут нич ке 7,9%), док не ре зер ви-
са не уче ству ју са 5,3%, а ко мер ци јал не са 21%. 

Има ју ћи у ви ду да се по штан ски сек тор убр за но ме ња и да се тра ди ци о нал не услу ге за ме њу ју ди ги тал ним, као и да се кон ти ну-
и ра но по ве ћа ва обим па ке та, а сма њу је број пи смо но сних по ши ља ка, на мет ну ла се по тре ба за ре де фи ни са њем и уна пре ђе њем мно гих 
про це ду ра у по штан ској ин ду стри ји, као би се олак шао пре нос ро бе ку пље не пу тем ин тер не та и ис ко ри сти ла шан са за да љи раст оби ма 
по ши ља ка и отво ри ле но ве мо гућ но сти за раз вој по штан ског тр жи шта.

2.2. Уло га и зна чај по штан ског са о бра ћа ја у при вред ном и дру штве ном раз во ју Ре пу бли ке Ср би је

По штан ски са о бра ћај има зна чај ну и спе ци фич ну еко ном ску функ ци ју и је дан је од по кре та ча раз во ја при вре де и дру штва. По штан ски са-
о бра ћај је од ви тал ног зна ча ја, пре све га за ко ри сни ке по штан ских услу га, те је и та чи ње ни ца је дан од раз ло га што се по штан ске услу ге убра ја ју 
у услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре са. Сек тор по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји, као део тер ци јал ног сек то ра, пред ста вља зна ча јан еле-
ме нат ње ног при вред ног и дру штве ног раз во ја, има ју ћи у ви ду да по штан ске услу ге не ма ју свр ху са ме за се бе већ су по пра ви лу део не ке дру ге 
по слов не или при ват не по тре бе. 

Та ко ђе, ефи ка сна и ква ли тет на по штан ска услу га, на ро чи то у сек то ру пре но са ро бе, има ве ли ки по зи ти ван ути цај на при вре ду и 
дру штво у це ли ни. По штан ске услу ге спа да ју у ред ви со ко со фи сти ци ра них услу га са кон стант ним тех нич ко-тех но ло шким ино ва ци ја ма, 
пре све га у обла сти ИКТ-а, па са мим тим пред ста вља ју де лат ност ко ја, по ред соп стве ног одр жи вог еко ном ског ра ста, мо же успе шно да 
по др жи да љи при вред ни раз вој Ср би је.

Раз ви је на и до ступ на по штан ска мре жа у ве ли кој ме ри по зи тив но ути че на одр жи ви раз вој ло кал них за јед ни ца, пре све га у ру рал-
ним под руч ји ма. С дру ге стра не, по ред еко ном ске вред но сти по штан ске услу ге и мре жа, оне има ју и огром ну со ци јал ну вред ност кроз 
ства ра ње усло ва за по бољ ша ње жи во та по је ди на ца или це ло куп ног дру штва.

По штан ски сек тор пред ста вља зна ча јан фак тор ко ји ути че на раст при вре де, за по сле но сти и БДП-а у Ре пу бли ци Ср би ји. Та ко је:
1) у 2014. го ди ни по штан ска де лат ност оства ри ла при ход од око 15 ми ли јар ди ди на ра (око 127 ми ли о на евра), што чи ни око 0,38% 

укуп ног БДП-а у тој го ди ни1;
 – – – – – – – – – – – –
1 Извор: РЗС, РАТЕЛ  – „Истраживање модела универзалне поштанске услуге”
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2) у по штан ском сек то ру у 2014. го ди ни би ло је укуп но за по сле но 17.630 рад ни ка, од но сно око 0,89% од укуп ног бро ја за по сле них 
у Ре пу бли ци Ср би ји2.

Иако је по след њих го ди на, на ро чи то од ве ли ке еко ном ске кри зе, до шло до раз два ја ња ве зе из ме ђу ра ста БДП-а и оства ре ног оби ма 
по штан ских услу га, ипак уче шће по штан ског сек то ра у укуп ном БДП-у јед не зе мље ди рект но ука зу је на ње гов зна чај за укуп ни при вред-
ни раз вој те зе мље. На ци о нал ни по штан ски опе ра то ри (НПО) у европ ским зе мља ма уче ству ју у БДП-у про сеч но са 0,213% (Сли ка 2-1). 
У ве ћи ни европ ских зе ма ља, пре све га у скан ди нав ским зе мља ма (из у зе так је Ре пу бли ка Фин ска), НПО има ју уче шће у БДП-у знат но 
ве ће од про се ка. Ка да се по да ци о уче шћу у БДП-у по је ди них НПО-а упо ре де са по да ци ма у ра ни јим пе ри о ди ма при мет но је зна чај но 
сма ње ње истог3. С дру ге стра не, укуп но уче шће чи та вог по штан ског сек то ра (по ред НПО-а по сма тра се: уну тра шњи, ме ђу на род ни са о-
бра ћај, ку рир ски пре нос, ин те гра то ри и др.) је оста ло ско ро не про ме ње но, што ука зу је на све ве ћи сте пен ли бе ра ли за ци је тр жи шта, на 
ко јем се по ред НПО по ја вљу је и све ве ћи број кон ку ре на та. 

Ка ко би се ана ли зи ра ло уче шће у БДП-у по је ди них НПО-а, као пру жа ла ца УПУ, по треб но је ана ли зи ра ти це не по штан ских услу га. 
На осно ву по да та ка ЕУРО СТАТ-а ана ли зи ра не су це не за пи сма пр ве сто пе ма се у уну тра шњем са о бра ћа ју, као и за пи смо исте ка те го ри-
је у ме ђу на род ном са о бра ћа ју уну тар Евро пе.

У Евро пи се це не по штан ских услу га зна чај но раз ли ку ју од зе мље до зе мље, без об зи ра да ли се ра ди о услу га ма у уну тра шњем или 
МПС-у. По шта ри на за пи смо пр ве сто пе ма се у уну тра шњем са о бра ћа ју у Ре пу бли ци Ср би ји из но си 0,20 евра, што је нај ни жа це на у Евро-
пи и до ста ис под про сеч не европ ске це не од 0,59 евра (Сли ка 2-2). Нај ску пља по шта ри на у Евро пи је у скан ди нав ским зе мља ма и из но си 
1,21 евра у Кра ље ви ни Дан ској, 1,00 евра, Кра ље ви ни Нор ве шкој 0,96 евра итд. Ско ро све зе мље ис точ не и ју го и сточ не Евро пе има ју це ну 
услу ге ко ја је ни жа од про сеч не европ ске це не. Ка да је реч о зе мља ма у окру же њу це не су до ста ни же од европ ског про се ка: Ре пу бли ка 
Ма ке до ни ја 0,29 евра, Ре пу бли ка Сло ве ни ја 0,34 евра, Ру му ни ја 0,36 евра итд. Из ме ђу оста лог, по треб но је на по ме ну ти да се у Ре пу бли ци 
Ср би ји це не по штан ских услу га у уну тра шњем са о бра ћа ју ни су зна чај ни је ме ња ле већ ду жи низ го ди на.

 – – – – – – – – – – – –
2 Исто
3 У 2010. години ср. вредност је била 0,36% (Србија 0,32%), а максимално и преко 0,6%, док је редослед у највећем делу исти. Извор: Стратегија развоја поштанских услуга 

у Републици Србији за период 2013 –2016.
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Про сеч на по шта ри на за пи смо пр ве сто пе ма се, ко је се ша ље у не ку дру гу европ ску зе мљу из но си 0,93 евра (Сли ка 2-3). У свим 

европ ским зе мља ма це не у ме ђу на род ном са о бра ћа ју су ви ше од це на у уну тра шњем са о бра ћа ју, осим у Ре пу бли ци Фин ској где су це не 
исте (1 евро). Као у уну тра шњем са о бра ћа ју и ов де це не зна чај но ва ри ра ју од зе мље до зе мље. Ре пу бли ка Ср би ја, се це ном од 0,60 евра, и 
ов де се на ла зи у гру пи зе ма ља са нај ни жом це ном. Ме ђу тим, по шта ри на за пи смо ко је се из Ре пу бли ке Ср би је ша ље у не ку дру гу европ-
ску зе мљу је три пу та ве ћа од по шта ри не у уну тра шњем са о бра ћа ју. Ко ри сни ци у: Ре пу бли ци Аустри ји пла ћа ју це ну ко ја је ви ша 1,17 
пу та, Са ве зној Ре пу бли ци Не мач кој 1,25 пу та, Ре пу бли ци Сло ве ни ји 1,76. Нај слич ни ја Ре пу бли ци Ср би ји је Ре пу бли ка Хр ват ска у ко јој 
је по шта ри на у уну тар европ ском са о бра ћа ју у од но су на уну тра шњи ве ћа 2,44 пу та.

Про се чан број за по сле них у НПО у од но су на уку пан број за по сле них у европ ским зе мља ма је 0,50% (Сли ка 2-4), при че му се удео 
за по сле них кре ће од 0,15% у Грч кој па све до пре ко 1% укуп но за по сле них у Ре пу бли ци Че шкој и Швај цар ској Кон фе де ра ци ји.
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У прет ход ном пе ри о ду тр жи ште по штан ских услу га у од ре ђе ној ме ри је ли бе ра ли зо ва но и то пре све га у сек то ру екс прес и ку рир-
ских услу га. На ста вак про це са ли бе ра ли за ци је, као и оче ки ва ни да љи раз вој тр жи шта на ме ћу по тре бу да опе ра то ри по ве ћа ва ју про дук-
тив ност, ста бил ност и одр жи ви раст уз стал ну оп ти ми за ци ју по сло ва ња, раз вој но вих услу га и про из во да, те раз вој кон ку рент ских стра-
те ги ја. Све ово као ди рект ну по сле ди цу има по ве ћа ње ква ли те та оба вља ња по штан ских услу га (по ве ћа ње бр зи не, сма ње ње це не), по ја ву 
но вих опе ра то ра, као и да љи раст ин ве сти ци ја у овај сек тор.

2.3. По ка за те љи раз ви је но сти тр жи шта по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји

Ка да се по штан ско тр жи ште у Ре пу бли ци Ср би ји по ре ди са по штан ским тр жи шти ма зе ма ља у окру же њу и дру гих европ ских зе ма-
ља, он да га мо же мо свр ста ти у ред сред ње раз ви је них тр жи шта. Као основ ни по ка за те љи раз ви је но сти по штан ског тр жи шта у Ре пу бли-
ци Ср би ји мо гу се узе ти број ста нов ни ка по јед ној по штан ској је ди ни ци, број по штан ских сан ду чи ћа на 10.000 ста нов ни ка, као и број 
пи смо но сних по ши ља ка по ста нов ни ку го ди шње. 

Број по штан ских је ди ни ца и број по штан ских сан ду чи ћа на 10.000 ста нов ни ка пред ста вља ју ин ди ка то ре до ступ но сти по штан ске 
мре же. У по ре ђе њу са оста лим европ ским зе мља ма (Сли ка 2-5) до ступ ност по штан ских услу га, ка да се ра ди о по штан ским је ди ни ца ма, 
у Ре пу бли ци Ср би ји је на ни воу европ ског про се ка са 4.835 ста нов ни ком на јед ну је ди ни цу по штан ске мре же (4.075 у Евро пи).

Са дру ге стра не, ана ли зи ра ју ћи број по штан ских сан ду чи ћа на 10.000 ста нов ни ка (Сли ка 2 –6) Ре пу бли ка Ср би ја се са три по штан-
ска сан ду чи ћа на 10.000 ста нов ни ка и да ље на ла зи да ле ко ис под европ ског про се ка од 12 сан ду чи ћа. Код ве ћи не раз ви је них европ ских 
зе ма ља број по штан ских сан ду чи ћа на 10.000 ста нов ни ка је знат но ви ши од про се ка што је у ди рект ној ве зи за бо љом до ступ но шћу по-
штан ских услу га, по себ но у ру рал ним под руч ји ма.
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Тр жи ште по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји ду жи низ го ди на бе ле жи из ве стан раст. По сма тра ју ћи вре мен ски пе ри од од 2005. 

до 2014. го ди не уку пан обим по штан ских услу га (пи сма, па ке ти, ку рир ске услу ге) по след њих пет го ди на пре ла зи 300 ми ли о на је ди ни ца 
го ди шње (Сли ка 2-7). Кад се по сма тра по је ди нач ни го ди шњи раст (Сли ка 2-8) мо же се при ме ти ти да је обим по штан ских услу га по рас-
тао и за пре ко 40% у од но су на по че так овог пе ри о да. Та ко ђе, мо же се при ме ти ти да је у пе ри о ду Ве ли ке еко ном ске кри зе обим услу га 
до жи вео, у од ре ђе ној ме ри, озби љан пад (од 6% ), као и да се у по след њих не ко ли ко го ди на бе ле жи бла ги пад укуп ног оби ма услу га од 
0,9% у 2013. у од но су на 2012. го ди ну, од но сно 1,8% у 2014. у од но су на 2013. го ди ну. 

Иако је по след њих го ди на за бе ле жен пад оби ма услу га, ка да је реч о укуп ном при хо ду од по штан ских услу га ту се бе ле жи раст из 
го ди не у го ди ну. Та ко је у 2014. го ди ни (пад оби ма за ско ро 2%) оства рен уку пан при ход од по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји у 
из но су од 14,97 ми ли јар ди ди на ра, што је за 9,75% ви ше у од но су на при ход оства рен у 2013. го ди ни, а за 38,11% ви ше не го у 2010. го-
ди ни.4

 – – – – – – – – – – – –
4 Извор: РАТЕЛ „Истраживање модела универзалне поштанске услуге”
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По ре де ћи број по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји у од но су на дру ге европ ске зе мље, ка да је на при мер реч о бро ју пи смо но-
сних по ши ља ка по ста нов ни ку (Сли ка 2-9), Ре пу бли ка Ср би ја се са 35 пи смо но сних по ши ља ка на ла зи да ле ко ис под европ ског про се ка 
од 115 пи са ма по ста нов ни ку. Ме ђу тим, ов де тре ба на гла си ти да је у Ре пу бли ци Ср би ји, као и у ве ћи ни зе ма ља ју жне и ис точ не Евро пе, 
ма ње раз ви је но тр жи ште ди рект не по ште и мар ке тин га не го у зе мља ма за пад не и се вер не Евро пе, тј. ве ћи ну пи смо но сних по ши ља ка 
чи не ра чу ни за дру ге услу ге, као и пи сма по сла та од стра не др жав них ор га на и ба на ка. Са мим тим, иако у опа да њу по след њих го ди на, 
тр жи ште пи смо но сних по ши ља ка има по тен ци ја ла за раст у на ред ном пе ри о ду, на ро чи то у сег мен ту ди рект ног мар ке тин га.

На при ме ру Јав ног пред у зе ћа „По шта Ср би је”, Бе о град као кључ ног и нај ве ћег по штан ског опе ра то ра у Ре пу бли ци Ср би ји, мо же се 
при ме ти ти пад укуп ног оби ма пи смо но сних по ши ља ка (Сли ка 2-10). Са мо у 2016. го ди ни у од но су на 2015.го ди ну за бе ле жен је пад од 
чи та вих 12 ми ли о на пи са ма. Пад оби ма пи смо но сних по ши ља ка је ста лан од 2012. го ди не.

Оно што је ка рак те ри сти ка у по след њих не ко ли ко го ди на је и тренд сма ње ња оби ма па кет ских по ши ља ка (Сли ка 2-11), као и зна ча-
јан раст екс прес и ку рир ских услу га (Сли ка 2-12). Обим па кет ских по ши ља ка у кон стант ном је па ду у по след њих пет го ди на. Овај пад је 
ре зул тат, пре све га, па да оби ма па кет ских по ши ља ка у УПС-у и то за 200 хи ља да је ди ни ца у 2015. го ди ни у од но су на 2010. го ди ну. Ка да 
је реч о МПС-у из го ди не у го ди ну бе ле жи се кон стант но по ве ћа ње оби ма па кет ских по ши ља ка, та ко да је у 2015. го ди ни би ло за 65% 
ви ше па ке та у МПС-у не го у 2010. го ди ни.
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Узрок па да укуп ног оби ма па кет ских по ши ља ка на ла зи се, из ме ђу оста лог, и у зна чај ном ра сту бро ја екс прес и ку рир ских услу-
га. Упо ре ђу ју ћи обим екс прес и ку рир ских услу га у пе ри о ду од 2010. до 2015. го ди не (Сли ка 2-12), нај ве ћи раст од 23,5% у од но су на 
прет ход ну го ди ну по стиг нут је 2011. го ди не, а нај ма њи 2014. го ди не (3,6%). Уку пан раст ових вр ста по ши ља ка у овом пе ри о ду је не што 
из над 100%. 

Је дан од основ них раз ло га за ова ко ин тен зи ван раст екс прес и ку рир ских услу га је и убр за ни раз вој е-тр го ви не у Ре пу бли ци Ср би ји 
по след њих не ко ли ко го ди на. Има ју ћи у ви ду да се оче ку је да љи раст елек трон ске тр го ви не, по себ но на кон ула ска Ре пу бли ке Ср би је у ЕУ 
и уки да ња гра нич них ба ри је ра, то ће пред по штан ске опе ра то ре по ста ви ти но ве иза зо ве пре све га у сег мен ту це не и ква ли те та услу га.

Раз ви је ност по штан ског тр жи шта мо же се по сма тра ти и кроз уче шће УПУ-а у укуп ном оби му услу га. У 2016. го ди ни уче шће УПУ 
у укуп ном оби му по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји из но си ло је 91% (Сли ка 2-13).
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Ка да је реч о уче шћу УПУ у укуп ном при хо ду оства ре ном од 
по штан ских услу га у 2016. го ди ни он из но си 49% и сма њу је се из 
го ди не у го ди ну, од но сно за 14% је ма ње не го 2010. го ди не.5 Ово, 
из ме ђу оста лог, ука зу је и на то да су услу ге из до ме на ко мер ци јал-
них услу га из у зет но про фи та бил не.

Има ју ћи у ви ду све на пред на ве де но, као и оп шти тренд ко ји 
је при су тан у ве ћи ни европ ских зе ма ља, оче ку је се да ће тра жња 
за пи смо но сним по штан ским услу га ма у на ред не че ти ри го ди не 
па да ти и то про сеч но за око се дам ми ли о на пи са ма на го ди шњем 
ни воу, али да ће тра жња за па кет ским од но сно екс прес и ку рир-
ским услу га ма си гур но зна чај но ра сти, у скла ду са да љим раз во-
јем елек трон ске тр го ви не, ко ја сву да у све ту до жи вља ва екс пан-
зи ју. С тим у ве зи, мо же се оче ки ва ти да ће се тра жња за овим 
услу га ма по ве ћа ва ти и до три ми ли о на по ши ља ка на го ди шњем 
ни воу. Иако се оче ку је пад укуп ног оби ма по ши ља ка услед па да 
тра жње за тра ди ци о нал ним по штан ским услу га ма, мо же се оче-
ки ва ти да љи по раст при хо да од по штан ских услу га, с об зи ром да 
сва ко днев но ра сте по тре ба за тзв. ди ги тал ним услу га ма чи је по-
шта ри не су ве ће од по шта ри на тра ди ци о нал них услу га. 

2.4. Уре ђе ност тр жи шта по штан ских услу га  
у Ре пу бли ци Ср би ји

2.4.1.Законскарегулатива

У Ре пу бли ци Ср би ји по штан ске услу ге су ре гу ли са не За ко-
ном о по штан ским услу га ма и под за кон ским ак ти ма. 

За ко ном о по штан ским услу га ма је утвр ђе но да овла шће ња 
у обла сти по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји има ју Вла да, 
ми ни стар ство над ле жно за област по штан ских услу га и РА ТЕЛ. 
Вла да утвр ђу је по ли ти ку и стра те ги ју раз во ја, основ на опре де ље-
ња и прин ци пе оба вља ња по штан ских услу га, ру ко во де ћи се јав-
ним ин те ре сом у овој обла сти, про фе си о нал ним прин ци пи ма и 
на че ли ма СПС-а и дру гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Ми ни стар-
ство спро во ди по ли ти ку Вла де, до но си пра вил ни ке, вр ши над зор 
над при ме ном За ко на о по штан ским услу га ма и про пи са до не тих 
на осно ву на ве де ног за ко на, као и дру ге по сло ве др жав не упра ве 
утвр ђе не за ко ном. 

РА ТЕЛ, та ко ђе до но си про пи се, из да је и од у зи ма до зво ле за 
оба вља ње по штан ских услу га, као и дру ге по сло ве утвр ђе не за ко-
ном. За ко ном o по штан ским услу га ма је про пи са но да је УПУ скуп 
по штан ских услу га ко је се оба вља ју у кон ти ну и те ту, на те ри то ри-
ји Ре пу бли ке Ср би је у окви ру про пи са ног ква ли те та, по при сту-
пач ним це на ма и под јед на ким усло ви ма за све ко ри сни ке. УПУ 
је услу га од оп штег ин те ре са и као та кву њу оба вља ЈПО, од но-
сно Јав но пред у зе ће „По шта Ср би је”, Бе о град. У окви ру УПУ су и 
РПУ, ко је ис кљу чи во оба вља ЈПО. Ли ми те за РПУ утвр ђу је аген-
ци ја и они су по ма си 100 гра ма, а по це ни тро стру ки из нос по-
шта ри не за пи смо пр ве сто пе те жи не и нај бр жег сте пе на пре но са. 
Услов за оба вља ње УПУ је по се до ва ње мре же, а ре гу ла тор утвр ђу-
је на чин и усло ве при сту па по штан ској мре жи јав ног по штан ског 
опе ра то ра и во ди ре ги стар за кљу че них уго во ра. Про пи са но је да 
се евен ту ал но на ста ли гу би ци услед оба вља ња УПУ на док на ђу ју 
из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. ЈПО је у оба ве зи да ра чу но вод стве но 
пра ти УПУ, одво је но од услу га ко је не спа да ју у овај сет услу га, 
као и да у окви ру УПУ ра чу но вод стве но одво је но пра ти РПУ.

Пра вил ник о усло ви ма за от по чи ња ње оба вља ња де лат но сти 
по штан ских услу га („Слу жбе ни гла сник РС”, број 51/10) про пи-
су је усло ве ко је ПО мо ра ју ис пу ни ти да би мо гли от по че ти, на кон 
до би је не до зво ле, пру жа ње по штан ске услу ге.

Пра вил ник о усло ви ма за одр жа ва ње и уна пре ђе ње оба вља-
ња уни вер зал не по штан ске услу ге („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
6/11) про пи су је усло ве за одр жа ва ње и уна пре ђе ње раз во ја УПУ.

Пра вил ни ком о утвр ђи ва њу Пла на из да ва ња при год них по-
штан ских ма ра ка и вред но сни ца и мо ти ва ре дов них из да ња по-
штан ских ма ра ка и вред но сни ца утвр ђу је се План из да ва ња при-
год них по штан ских ма ра ка и вред но сни ца и мо ти ва ре дов них 
из да ња по штан ских ма ра ка и вред но сни ца, ко је у то ку го ди не из-
да је Јав но пред у зе ће „По шта Ср би је”, Бе о град.

Пра вил ник о оп штим усло ви ма за оба вља ње по штан ских 
услу га („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/10, 58/10, 2/11, 13/11, 
65/11, 93/13 и 97/15) про пи су је усло ве, на чин и по сту пак оба вља-
ња по штан ских услу га.
 – – – – – – – – – – – –
5 Извор: РАТЕЛ „Истраживање модела универзалне поштанске услуге”

Пра вил ник о од ре ђи ва њу та риф них ста во ва за уни вер зал ну 
по штан ску услу гу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 34/10, 58/10, 2/11, 
65/11, 21/14 и 83/16) про пи су је та риф не ста во ве за УПУ.

Пра вил ник о па ра ме три ма ква ли те та за оба вља ње по штан-
ских услу га и ми ни мал ном ква ли те ту у оба вља њу уни вер зал не 
по штан ске услу ге („Слу жбе ни гла сник РС”, број 146/14), бли же 
уре ђу је па ра ме тре за оба вља ње по штан ских услу га и ми ни мал не 
усло ви за оба вља ње УПУ, ко је су у оба ве зи да ис пу ња ва ју ЈПО и 
дру ги ПО ко ји на осно ву ли цен це оба вља ју УПУ.

Пра вил ник о на чи ну и усло ви ма при сту па по штан ској мре жи 
јав ног по штан ског опе ра то ра про пи су је усло ве и на чин при сту па 
мре жи ЈПО.

Пра вил ник о ме то до ло ги ји фор ми ра ња це на за уни вер зал ну 
по штан ску услу гу („Слу жбе ни гла сник РС”, број 100/11) про пи су-
је ме то до ло ги ју фор ми ра ња це на за УПУ.

Пра вил ник о утвр ђи ва њу ви си не тро шко ва за из да ва ње до-
зво ле и ви си не го ди шње на кна де за оба вља ње по штан ских услу га 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 89/16) утвр ђу је ви си ну тро шко ва за 
из да ва ња до зво ла као и ви си ну го ди шње на кна де за оба вља ње по-
штан ских услу га.

Пра вил ник о усло ви ма за оба вља ње уни вер зал не по штан ске 
услу ге („Слу жбе ни гла сник РС”, број 28/10) про пи су је усло ве за 
оба вља ње УПУ.

Тех нич ки усло ви за кућ не сан ду чи ће („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 95/10 и 2/16) де фи ни шу усло ве за про јек то ва ње, из во ђе ње 
и по ста вља ње кућ них сан ду чи ћа.

Што се ти че УПУ њен ста тус у Ре пу бли ци Ср би ји ре гу ли сан 
је За ко ном о по штан ским услу га ма. УПУ у уну тра шњем и МПС-у, 
об у хва та при јем, сор ти ра ње, пре воз и уру че ње: пи смо но сних по-
ши ља ка ма се до два ки ло гра ма; пре по ру че них пи смо но сних по-
ши ља ка и пи смо но сних по ши ља ка са озна че ном вред но шћу; пи-
сме на у суд ском, управ ном и пре кр шај ном по ступ ку, без об зи ра 
на ли ми те; по штан ских упут ни ца; па ке та ма се до 10 ки ло гра ма; 
уру че ње па ке та ма се до 20 ки ло гра ма у МПС-у; се ко гра ма ма се 
до се дам ки ло гра ма, без на пла те по шта ри не. УПУ тре ба да бу де 
до ступ на свим ко ри сни ци ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је по 
при сту пач ним це на ма и у окви ру де фи ни са них стан дар да ква ли те-
та. У Та бе ли 2-1 дат је упо ред ни при каз оп се га УПУ у Ре пу бли ци 
Ср би ји и у ода бра ним зе мља ма у ре ги о ну.

Та бе ла 2-1 Пре глед оп се га УПУ у ода бра ним зе мља ма 
Зе мља Оп сег УПУ

Ре пу бли ка Аустри ја При јем, пре ра да, пре воз и уру че ње пи смо но сних по ши ља-
ка до 2 kg, при јем, пре ра да, пре воз и уру че ње па ке та ма се 
до 10 kg, пре по ру че не по шиљ ке и вред но сне по шиљ ке, 
но ви не и ча со пи си су у окви ру оп се га УПУ

Ре пу бли ка Сло ве ни ја При јем, пре ра да, пре воз и уру че ње пи смо но сних по ши ља-
ка до 2 kg, при јем, пре ра да, пре воз и уру че ње па ке та ма се 
до 10 kg, пре по ру че не по шиљ ке и вред но сне по шиљ ке,

Ре пу бли ка Пор ту гал При јем, пре ра да, пре воз и уру че ње пи смо но сних по ши ља-
ка до 2 kg, при јем, пре ра да, пре воз и уру че ње па ке та ма се 
до 10 kg, пре по ру че не по шиљ ке и вред но сне по шиљ ке, 
ис кљу чу ју ћи ди рект ну по шту

Ре пу бли ка Сло вач ка При јем, пре ра да, пре воз и уру че ње пи смо но сних по ши ља-
ка до 2 kg, при јем, пре ра да, пре воз и уру че ње па ке та ма се 
до 10 kg, пре по ру че не по шиљ ке и вред но сне по шиљ ке, 
се ко гра ми, пре ра да, пре воз и уру че ње па ке та до 20 kg 
у ме ђу на род ном до ла зу слу жбе на пре пи ска, по штан ске 
упут ни це

Ре пу бли ка Хр ват ска При јем, пре ра да, пре воз и уру че ње пи смо но сних по ши ља-
ка до 2 kg, при јем, пре ра да, пре воз и уру че ње па ке та ма се 
до 10 kg, пре по ру че не по шиљ ке и вред но сне по шиљ ке, 
при јем, пре ра да, пре воз и уру че ње се ко гра ма до 7 kg, 
пре ра да, пре воз и уру че ње па ке та до 20 kg у ме ђу на род-
ном до ла зу

Ре пу бли ка Ср би ја при јем, пре нос и уру че ње пи смо но сних по ши ља ка, укљу-
чу ју ћи ре ги стро ва не по шиљ ке, ма се до 2 kg, као и пи смо-
но сне по шиљ ке у елек трон ској фор ми, при јем, пре нос и 
уру че ње па ке та ма се до 1 kg и уру че ње па ке та ма се до  
20 kg, у МПС-у, при јем, пре нос и ис пла та упут ни ца у кла-
сич ној и елек трон ској фор ми, при јем, пре нос и уру че ње 
се ко гра ма до 7 kg

Ка да је реч о уса гла ше но сти За ко на о по штан ским услу га ма 
Ре пу бли ке Ср би је са ди рек ти ва ма ЕУ мо же се за кљу чи ти да је ова 
ре гу ла ти ва ве ћим де лом уса гла ше на. У по сто је ћој ре гу ла ти ви по-
сто је од ре ђе на од сту па ња од на ве де них пре по ру ка:

1) ни је ис пу њен услов сма ње ња ли ми та по ма си и це ни ре-
зер ви са них услу га до 50 гра ма или до це не јед на ке 2,5-стру ке це не 
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пр ве сто пе ма се и нај бр жег сте пе на пре но са до 2006. го ди не, ко ји 
ни је оба ве зу ју ћи за Ре пу бли ку Ср би ју, с об зи ром да још увек ни је 
др жа ва чла ни ца ЕУ;

2) НРТ-у ни је по ве ре но спро во ђе ње над зо ра над при ме ном за-
ко на, има ју ћи у ви ду кров не за ко не ко ји де фи ни шу вр ше ње над зо-
ра од стра не над ле жних ми ни стар ста ва и дру гих др жав них ор га на;

3) ни је ис пу њен услов ве зан за рок пот пу не ли бе ра ли за ци је 
(1. ја ну ар 2013. го ди не), ко ји ни је оба ве зу ју ћи за Ре пу бли ку Ср би-
ју, с об зи ром да још увек ни је др жа ва чла ни ца ЕУ;

4) у од ре ђе ној ме ри де ли мич но је уса гла ше но не ко ли ко пре-
по ру ка ве за них за пру жа ње, це не и фи нан си ра ње УПУ.

Има ју ћи у ви ду да је Ре пу бли ка Ср би ја тре нут но у про це су 
пре го во ра о при сту па њу ЕУ, ди рек ти ве у том сми слу још увек ни су 
ни су оба ве зу ју ће. Ме ђу тим кон ти ну и ра но се вр ши хар мо ни за ци ја 
си стем ских за ко на са ре гу ла ти вом ЕУ и оче ку је се да до при сту па-
ња у ЕУ сви за ко ни и дру га ак та ко ја ре гу ли шу област по штан ских 
услу га у пот пу но сти бу ду ускла ђе ни са ди рек ти ва ма ЕУ. Пре глед 
уса гла ше но сти на ци о нал ног за ко но дав ства са по штан ским ди рек-
ти ва ма ЕУ при ка зан је у Та бе ли 2-2.

Та бе ла 2-2 Пре глед уса гла ше но сти на ци о нал ног за ко но дав-
ства са ди рек ти ва ма ЕУ

Ди рек ти ва Основ не пре по ру ке Уса гла ше ност ре гу ла ти ве
Ди рек ти ва 
97/67/EC

1. ли бе ра ли за ци ју тр жи шта за по-
шиљ ке ма се из над 350 гр.

Уса гла ше но

2. пру жа ње УПУ Уса гла ше но
3. кри те ри ју ма ко ји од ре ђу ју услу ге 
ко је мо гу би ти ре зер ви са не за да ва о-
це УПУ и усло ве ко ји ма се ре гу ли ше 
пру жа ње не ре зер ви са них услу га

Уса гла ше но

4. утвр ђи ва ње стан дар да ква ли те та 
за да ва о це УПУ

Уса гла ше но
(Дефинисано законом о по-
штанским услугама, донет 
подзаконски акт (НРТ))

5. утвр ђи ва ње тех нич ких стан дар да Уса гла ше но
6. ства ра ње не за ви сних НРТ Уса гла ше но
7. при ступ по штан ској мре жи Уса гла ше но

Ди рек ти ва 
2002/39/EC

1. ре зер ви са но под руч је: до 2003. 
го ди не ли бе ра ли за ци ја по ши ља ка 
ма се из над 100 gr, а до 2006. го ди не 
ли бе ра ли за ци ја по ши ља ка ма се 
из над 50 gr.

Де ли мич но уса гла ше но
(није испуњен услов 
смањења лимита по маси и 
цени на 50 грама)

2. ми ни мал ни ни во РПУ Уса гла ше но
3. НРТ- уво ђе ње над зо ра над при ме-
ном за ко на

Ни је уса гла ше но

Ди рек ти ва 
2008/06/EC

1. рок за ли бе ра ли за ци ју (1. ја ну ар 
2011. го ди не од но сно 1. ја ну ар 2013. 
го ди не за 11 чла ни ца ЕУ)

Ни је уса гла ше но

2. пру жа ње уни вер зал не услу ге Де ли мич но уса гла ше но
(директивом предвиђена 
достава 5 пута недељно и је-
дан пријем дневно, изузетке 
дефинише регулатор)

3. осно ве за од ре ђи ва ње це не УПУ и 
во ђе ње одво је ног ра чу но вод ства

Де ли мич но уса гла ше но
(Законом о поштанским 
услугама није предвиђено 
да неко компетентно тело 
независно од даваоца УПУ 
верификује систем обрачу-
навања трошкова )

4. Фи нан си ра ње УПУ Де ли мич но уса гла ше но
(Законом о поштанским 
услугама предвиђено фи-
нансирање трошкова УПУ 
из буџета оснивача а не 
оснивање компензационог 
фонда )

5. спо ра зум но ре ша ва ње спо ро ва Уса гла ше но
6. про це ду ра ли цен ци ра ња Уса гла ше но
7. пру жа ње ин фор ма ци ја (да ва лац 
по штан ских услу га у оба ве зи је да 
до ста вља све ин фор ма ци је)

Уса гла ше но

2.4.2.Улоганационалногрегулаторногтела

Пр во не за ви сно ре гу ла тор но те ло (НРТ) ко је је би ло за ду-
же но за под руч је по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји, би ло 
је РА ПУС, фор ми ра но 2010. го ди не на осно ву За ко на о по штан-
ским услу га ма. До но ше њем За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на 

о по штан ским услу га ма пре ста ла је са ра дом РА ПУС. До но ше њем 
За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о елек трон ским ко му ни ка-
ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 62/14) и За ко на о из ме на ма 
и до пу на ма За ко на о по штан ским услу га ма фор ми ра на је РА ТЕЛ, 
ко ја је на кон пре стан ка ра да РА ПУС-а пре у зе ла, из ме ђу оста лог, и 
ре гу ла тор не по сло ве ве за не за по штан ске услу ге. 

РА ТЕЛ је не за ви сна ре гу ла тор на ор га ни за ци ја са ста ту сом 
прав ног ли ца ко ја се у скла ду са за ко ном вр ши јав на овла шће ња 
у ци љу ефи ка сног спро во ђе ња утвр ђе не по ли ти ке у обла сти елек-
трон ских ко му ни ка ци ја, под сти ца ња кон ку рен ци је елек трон ских 
ко му ни ка ци о них мре жа и услу га, уна пре ђи ва ња њи хо вог ка па ци-
те та, од но сно ква ли те та, до при но са раз во ју тр жи шта елек трон-
ских ко му ни ка ци ја и за шти те ин те ре са ко ри сни ка елек трон ских 
ко му ни ка ци ја, у скла ду са од ред ба ма За ко на о по штан ским услу-
га ма и про пи са до не тих на осно ву ње га, као и ре гу ла тор них и дру-
гих по сло ва у скла ду са по себ ним за ко ном ко јим се уре ђу ју по-
штан ске услу ге.

У обла сти по штан ских услу га РА ТЕЛ има оба ве зу да кроз од-
го ва ра ју ћа под за кон ска ак та, ре гу ли ше област по штан ских услу га, 
за тим да из да је и од у зи ма до зво ле за рад, од но сно да сво јим де-
ло ва њем омо гу ћи кон ку рен ци ју и спре чи сва ки вид мо но пол ског 
де ло ва ња на тр жи шту по штан ских услу га. По ред по ме ну тих ак-
тив но сти, основ ни за да так на ци о нал ног не за ви сног ре гу ла тор ног 
те ла у обла сти по штан ских услу га је и га ран ци ја оба вља ња УПУ 
и све га оно га што из де фи ни ци је ове услу ге про из и ла зи. Над ле-
жност РА ТЕЛ-а у обла сти по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји 
је да оба вља сле де ће по сло ве и за дат ке:

1) до но си оп ште усло ве за оба вља ње по штан ских услу га, 
стан дар де ква ли те та у оба вља њу по штан ских услу га и пра ти њи-
хо ву при ме ну;

2) утвр ђу је, уз са гла сност Вла де, ли ми те по ма си и це ни за 
РПУ;

3) утвр ђу је вре ме тра ја ња екс клу зив ног оба вља ња РПУ-а;
4) да је са гла сност на по себ не усло ве за оба вља ње по штан-

ских услу га;
5) про пи су је бли же усло ве за из да ва ње до зво ла по штан ским 

опе ра то ри ма;
6) из да је и од у зи ма до зво ле по штан ским опе ра то ри ма за оба-

вља ње УПУ;
7) из да је и од у зи ма одо бре ња по штан ским опе ра то ри ма за 

оба вља ње не ре зер ви са них по штан ских услу га;
8) во ди ре ги стар из да тих до зво ла по штан ским опе ра то ри ма;
9) утвр ђу је ви си ну тро шко ва за из да ва ње до зво ла, од но сно 

одо бре ња и ви си ну го ди шње на кна де за оба вља ње по штан ских 
услу га, као и ро ко ве за из ми ре ње оба ве за пла ћа ња;

10) пра ти да ли се по штан ски опе ра то ри при др жа ва ју усло ва 
са др жа них у из да тим до зво ла ма, од но сно одо бре њи ма, а у слу ча ју 
по вре да тих усло ва или од ре да ба За ко на о по штан ским услу га ма, 
пред у зи ма ме ре из сво је над ле жно сти;

11) од ре ђу је та риф не ста во ве за УПУ;
12) утвр ђу је ме то до ло ги ју фор ми ра ња це на за УПУ;
13) пред у зи ма ме ре у ци љу уна пре ђе ња кон ку рен ци је на тр-

жи шту по штан ских услу га;
14) пра ти рад по штан ских опе ра то ра по при мед ба ма, од но-

сно при го во ри ма ко ри сни ка;
15) пра ти раз вој у обла сти по штан ских услу га;
16) при ку пља ин фор ма ци је, фор ми ра и одр жа ва ба зу по да-

та ка од зна ча ја за област по штан ских услу га и ре дов но об ја вљу је 
по дат ке;

17) оства ру је ме ђу на род не кон так те у обла сти по штан ске ре-
гу ла ти ве, ако За ко ном о по штан ским услу га ма ни је дру га чи је од-
ре ђе но;

18) обез бе ђу је јав ност у ра ду;
19) оба вља и дру ге по сло ве утвр ђе не за ко ном.
Кроз на ве де не по сло ве и за дат ке РА ТЕЛ ре а ли зу је сво ја три 

основ на ци ља у обла сти по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји и то:
1) Оси гу ра ње пру жа ња уни вер зал не услу ге, као ви да со ци-

јал не оба ве зе пре ма свим гра ђа ни ма Ре пу бли ке Ср би је чи ме се 
обез бе ђу је ко ри шће ње основ них по штан ских услу га под јед на ким 
усло ви ма и це на ма на је дин стве ној те ри то ри ји;

2) Ре гу ли са ње од но са на тр жи шту кроз де фи ни са ње од го ва-
ра ју ћег прав ног окви ра;

3) Оси гу ра ње при сту па мре жи ЈПО оста лим по штан ским 
опе ра то ри ма.
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Ра ди ис пу ње ња ових ци ље ва РА ТЕЛ је до са да до нео чи тав 
низ пра вил ни ка и од лу ка од ко јих се мо гу из дво ји ти:

1) Пра вил ник о ме то до ло ги ји фор ми ра ња це на за УПУ;
2) Пра вил ник о оп штим усло ви ма за оба вља ње по штан ских 

услу га;
3) Пра вил ник о од ре ђи ва њу та риф них ста во ва за УПУ;
4) Пра вил ник о усло ви ма за оба вља ње УПУ;
5) Пра вил ник о утвр ђи ва њу ви си не тро шко ва за из да ва ње до-

зво ле и ви си не го ди шње на кна де за оба вља ње по штан ских услу га;
6) Пра вил ник о па ра ме три ма ква ли те та за оба вља ње по штан-

ских услу га и ми ни мал ном ква ли те ту у оба вља њу УПУ; 
7) Пра вил ник о на чи ну и усло ви ма при сту па по штан ској 

мре жи ЈПО-а;
8) Тех нич ки усло ви за кућ не сан ду чи ће.

2.4.3.Отвореносттржиштапоштанскихуслуга
уРепублициСрбији

За ко ном о по штан ским услу га ма до не тим 2005. го ди не за по-
чео је про цес отва ра ња тр жи шта по штан ских услу га у Ре пу бли ци 
Ср би ји. Овим За ко ном уве де на је оба ве за да сва ко ко же ли да се 
ба ви по штан ским услу га ма у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра да по се ду је 
од го ва ра ју ћу до зво лу из да ту од стра не НРТ-а. Ме ђу тим, у пе ри о ду 
од ско ро пет го ди на, до фор ми ра ња НРТ-а 2010. го ди не, по сто јао 
је „прав ни ва кум”, тј. си ту а ци ја ка да су се по штан ском де лат но-
шћу ба ви ли са мо опе ра то ри ре ги стро ва ни пре сту па ња на сна гу 
За ко на о по штан ским услу га ма, док ни је би ло из да ва ња до зво ла 
но вим опе ра то ри ма. На кон фор ми ра ња НРТ-а (РА ПУС-а) ова си-
ту а ци ја је пре ва зи ђе на и по че ло је из да ва ње до зво ла за оба вља ње 
по штан ске де лат но сти. На кон ово га ни је би ло ви ше ни ка квих пре-
пре ка и про бле ма у отва ра њу по штан ског тр жи шта у Ре пу бли ци 
Ср би ји што се мо же ви де ти и из бро ја из да тих до зво ла, од но сно 
бро ја по штан ских опе ра то ра у прет ход ном пе ри о ду (Сли ка 2-14).

На тр жи шту по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји, по-
штан ске услу ге оба вља ју:

1) Јав ни по штан ски опе ра тор, ко ји по се ду је ли цен цу за пру-
жа ње УПУ, уз екс клу зив но пра во оба вља ња РПУ; 

2) По штан ски опе ра то ри ко ји по се ду ју до зво ле за оба вља ње 
по штан ских услу га.

На осно ву зва нич них по да та ка РА ТЕЛ-а од 31. де цем бра 
2016. го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји по ред ЈПО, ко ји има и ли цен-
цу за пру жа ње УПУ, још 55 опе ра то ра по се ду је ва же ће до зво ле за 
оба вља ње по штан ских услу га. Сви по штан ски опе ра то ри се, на 
осно ву услу га и те ри то ри је на ко јој пру жа ју услу ге мо гу свр ста ти 
у не ко ли ко гру па. (Та бе ла 2-3).

Та бе ла 2-3 Пре глед бро ја по штан ских опе ра то ра у Ре пу бли ци 
Ср би ји пре ма вр ста ма услу га

Вр ста услу ге Број опе ра то ра ко ји пру жа ју услу гу
УПУ 1 опе ра тор
При јем, пре ра да, пре воз и уру че ње екс-
прес по ши ља ка

49 опе ра то ра 
27 опе ра то ра на на ци о нал ном ни воу 
10 опе ра то ра на ме ђу на род ном ни воу
20 опе ра то ра на те ри то ри ји гра да Бе-
о гра да

Пре ра да и уру че ње ме ђу на род них 
па ке та ма се ве ће од 20 kg у до ла зу у 
Ре пу бли ку Ср би ју

3 опе ра то ра

Вр ста услу ге Број опе ра то ра ко ји пру жа ју услу гу
При јем, пре ра да и пре воз ме ђу на род них 
па ке та у по ла зу из Ре пу бли ке Ср би је, 
ма се ве ће од 10 kg

3 опе ра то ра

При јем, пре воз и уру че ње ре ги стро ва-
них по штан ских по ши ља ка ди рект но од 
по ши ља о ца до при ма о ца

7 опе ра то ра

При јем, пре ра да, пре воз и уру че ње па-
ке та ма се ве ће од 10 kg

5 опе ра то ра

Из вор: РА ТЕЛ: Ре ги стар до зво ла по штан ских опе ра то ра

Сле де ћи, ве о ма би тан, еле мент отво ре но сти тр жи шта по-
штан ских услу га је при ступ по штан ској мре жи ЈПО. Ра ди за шти те 
ин те ре са ко ри сни ка, али и раз во ја кон ку рен ци је, као и раз во ја са-
мог тр жи шта, по треб но је оси гу ра ти до ступ ност еле мен ти ма по-
штан ске мре же пру жа о ца УПУ.

У Ре пу бли ци Ср би ји при ступ по штан ској мре жи ЈПО ре гу-
ли сан је Пра вил ни ком о на чи ну и усло ви ма при сту па по штан ској 
мре жи јав ног по штан ског опе ра то ра, ко ји је до нео РА ТЕЛ.

Пра вил ник о на чи ну и усло ви ма при сту па по штан ској мре-
жи јав ног по штан ског опе ра то ра про пи су је по сту пак при сту па 
по штан ској мре жи и по штан ској ин фра струк ту ри ЈПО од стра не 
дру гих по штан ских опе ра то ра, ра ди обез бе ђи ва ња кон ти ну и ра ног, 
ква ли тет ног и одр жи вог пру жа ња УПУ. При ступ по штан ској мре-
жи ЈПО омо гу ћа ва дру гим опе ра то ри ма да ко ри сте:

1) од ре ђе не је ди ни це по штан ске мре же;
2) ло ги стич ке, тех нич ко-тех но ло шке, ин фор ма тич ке, ка дров-

ске и дру ге ре сур се ЈПО;
3) по штан ски адре сни си стем.
При ступ по штан ском адре сном си сте му под ра зу ме ва да је 

дру гим по штан ским опе ра то ри ма омо гу ће но да ко ри сте ба зу по да-
та ка с по штан ским адре сним ко до ви ма (ПАК) јав ног по штан ског 
опе ра то ра, као и ко ри шће ње по да та ка за гру пи са ње по ши ља ка.

2.5. По зи ци ја јав ног по штан ског опе ра то ра

Јав но пред у зе ће „По шта Ср би је”, Бе о град, као jавни по штан-
ски опе ра тор у Ре пу бли ци Ср би ји, да ва лац је по штан ских услу га 
са оба ве зом пру жа ња УПУ и екс клу зив ним пра вом, ко је му га ран-
ту је др жа ва, на оба вља ње ре зер ви са них услу га у окви ри ма од ре ђе-
ног ли ми та по ма си и це ни, а у скла ду са За ко ном о по штан ским 
услу га ма. 

Јав но пред у зе ће „По шта Ср би је”, Бе о град оба вља УПУ на 
це ло куп ној те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је на осно ву ли цен це број 
Л-2010-1/1, из да те од стра не ре гу ла то ра. 

На осно ву по да та ка из 2015. го ди не Јав но пред у зе ће „По шта 
Ср би је”, Бе о град ка рак те ри ше:

1) укуп на имо ви на из но си 34,11 ми ли јар ди ди на ра од че га 23 
ми ли јар ди ди на ра (67,43%) је стал на имо ви на, а 11,11 ми ли јар ди 
ди на ра (32,57%) обрт на имо ви на6;

2) ка пи тал је 25,83 ми ли јар ди ди на ра, а ре зер ви са ња и оба ве-
зе 8,29 ми ли јар ди ди на ра7;

3) не то до би так из но си 3,13 ми ли јар ди ди на ра8;
4) пру жа ње услу га се оба вља пре ко 1.491 по ште, од то га 233 

уго вор не по ште. Јед на по шта оп слу жу је у про се ку 4.766 ста нов-
ни ка, про се чан број ста нов ни ка по јед ном шал те ру је 1.825, а про-
се чан број ста нов ни ка по до став ном ре јо ну је 1.9949; 

5) уку пан број за по сле них је 14.956, при че му је го ди шња флук-
ту а ци ја у зад њих пет го ди на нај ви ше из но си ла 140 за по сле них10;

6) Јав но пред у зе ће „По шта Ср би је”, Бе о град пра ти и уна пре-
ђу је ква ли тет услу га. Јав но пред у зе ће „По шта Ср би је”, Бе о град 
је од 1. ју ла 2014. го ди не по но во у про јек ту UNEX (ме ђу на род но 
не за ви сно ме ре ње ква ли те та по штан ских услу га). На осно ву ре-
зул та та ме ре ња у 2015. го ди ни 56,2% по ши ља ка је уру че но у ро ку 
Ј+3, а 83,35% у ро ку Ј+511. У ме ђу на род ном са о бра ћа ју про сеч но 
 – – – – – – – – – – – –
6 Извор: Република Србија, Агенција за привредне регистре, Редован годишњи 

финансијски извештај, Биланс Стања
7 Исто
8 Извор: Република Србија, Агенција за привредне регистре, Редован годишњи 

финансијски извештај, Биланс Успеха
9 Јавно преузеће „Пошта Србије”, Београд Профил предузећа 2015. http://www.

posta.rs/dokumenta/lat/o-nama/profil-preduzeca-2015.pdf 
10 Исто
11 Јавно преузеће „Пошта Србије”, Београд Извештај о стању квалитета универзал-

не поштанске услуге за 2015. годину. http://www.posta.rs/dokumenta/lat/o-nama/
izvestaji/izvestaj-o-stanju-kvaliteta-univerzalne-postanske-usluge-2015.pdf
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је 59.05% по ши ља ка сти гло на од ре ди ште у не ку дру гу европ ску 
зе мљу у ро ку Ј+3, а 83,7% у ро ку Ј+5, док је из европ ских зе ма ља 
у Ср би ју у ро ку Ј+3 сти гло про сеч но 57,17% по ши ља ка , а у ро ку 
Ј+5  – 85,06%12.

На осно ву по да та ка из пла но ва по сло ва ња ви ди се да од 
укуп ног бро ја услу га у Јав ном пред у зе ћу „По шта Ср би је”, Бе о-
град око 56% чи не услу ге из до ме на РПУ, око 3% услу ге из до ме на 
не ре зер ви са не по штан ске услу ге из обла сти УПУ, док око 42% од 
укуп ног бро ја услу га чи не ко мер ци јал не услу ге. Уче шће по штан-
ских услу га у укуп ном бро ју услу га ко је ово пред у зе ће пру жа кре-
ће се око 64 %.

Јав но пред у зе ће „По шта Ср би је”, Бе о град у по след њих не ко-
ли ко го ди на из у зет но ве ли ку па жњу по све ћу је соп стве ном при ла-
го ђа ва њу тр жи шним усло ви ма по сло ва ња и по сте пе ној ли бе ра ли-
за ци ји тр жи шта по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји. Ја ча ње 
кон ку рент но сти и по зи ци је на по штан ском тр жи шту Јав ног пред у-
зе ћа „По шта Ср би је”, Бе о град нај бо ље је ви дљи во кроз кон стант-
но уна пре ђе ње по сто је ћих и раз вој но вих, са вре ме них, по штан-
ских услу га, као и све ве ћу ди вер си фи ка ци ју услу га у по след њих 
не ко ли ко го ди на. Све ово ука зу је на чи ње ни цу да Јав но пред у зе ће 
„По шта Ср би је”, Бе о град, као Јав ни по штан ски опе ра тор и да ље 
пред ста вља зна ча јан при вред ни су бјект у Ре пу бли ци Ср би ји.

3. ТЕН ДЕН ЦИ ЈЕ РАЗ ВО ЈА ПО ШТАН СКОГ СА О БРА ЋА ЈА

3.1. Гло бал ни раз вој по штан ског тр жи шта

На гло бал ном ни воу по штан ски сек тор је у по след њих три-
де сет го ди на до жи вео низ из у зет но зна чај них про ме на. Раз ли чи ти 
ути ца ји као што су: де ло ва ње ди рект не и ин ди рект не кон ку рен-
ци је, при ва ти за ци ја, ли бе ра ли за ци ја, раз два ја ње опе ра тор ске и 
ре гу ла тор не функ ци је, тра жња ко ри сни ка за бо љим и по у зда ни-
јим услу га ма, као и но ве тех но ло ги је зах те ва ле су од по штан ских 
опе ра то ра ско ро свих зе ма ља све та да при ла го де сво ју опе ра тив ну 
и фи нан сиј ску стра те ги ју но во на ста лој си ту а ци ји ка ко би оста ли 
кон ку рент ни.

Као је дан од нај зна чај ни јих сег ме на та по штан ског тр жи шта 
из дво ји ли су се ко ри сни ци (по тро ша чи) по штан ских услу га ко ји 
су уз ра сту ћу ди ги та ли за ци ју до ве ли до:

1) про ме не мо де ла по тро шње: По тро ша чи све ви ше ко ри сте 
onlineуслу ге и сво је на ви ке усме ра ва ју од фик сне online ло ка ци је 
ка ко ри шће њу мо бил них плат фор ми и њи хо ва спо соб ност да про-
из во де и штам па ју сво је про из во де у 3Д тех ни ци ће их пре тво ри ти 
у про из вод не по тро ша че тзв. „prosumers”.

2) про ме не ди на ми ке тра жње: По мак у мо де лу по тро шње је 
до вео до про ме не у ди на ми ци по тра жње. По тро шач но вог до ба 
же ли да про из во ди бу ду ис по ру че ни на тач но од ре ђе ном ме сту и у 
тач но од ре ђе но вре ме. Ова ис по ру ка на зах тев, зах те ва флек си бил-
ни је оп ци је ис по ру ке, од ис по ру ке истог да на до оп ци је „клик ни и 
по ку пи”.

3) пре ла зак ка ко ла бо ра тив ној еко но ми ји кру жног то ка: По тро-
ша чи све ви ше кре и ра ју но ве плат фор ме „giveandshare”, тј. „дај и 
де ли” уме сто „marketandsell”, тј. „ре кла ми рај и про дај” про из во да 
или услу га. Кру жна еко но ми ја се раз ви ја као од го вор на пи та ња за-
шти те жи вот не сре ди не и одр жи во сти. Ком па ни је та ко ђе схва та ју 
све ве ћу вред ност ко о пе ра тив не кон ку рен ци је („cooperation”).

Ана ли зи ра ју ћи кон ку рен ци ју Јав ног пред у зе ћа „По шта Ср-
би је”, Бе о град на тр жи шту, ука за но је да ње на сна га по чи ва на ње-
ној спо соб но сти пра ће ња услу ге и кон тро ле ква ли те та „од кра ја до 
кра ја” за сно ва ној на моћ ним ин фор ма ци о ним си сте ми ма и при ме-
ни њи хо вих тех но ло ги ја.

Упр кос ве ли ким раз ли ка ма, на свет ском ни воу, у раз ви је но-
сти по штан ских сек то ра ипак по сто је не ки из ра зи ти трен до ви ко ји 
има ју ути ца ја на це ло ку пан по штан ски сек тор у ду го роч ном пе-
ри о ду и то, пре све га, за хва љу ју ћи де ло ва њу СПС-а. СПС је ме-
ђу вла ди на ор га ни за ци ја и спе ци ја ли зо ва на аген ци ја УН, ко ја се 
при др жа ва тра ди ци о нал них вред но сти про кла мо ва них сво јим 
уста вом, укљу чу ју ћи обез бе ђе ње пру жа ња ефи ка сних и до ступ них 
по штан ских услу га свим гра ђа ни ма све та. СПС као не по ли тич ка 
ор га ни за ци ја, не ба ви се уну тра шњим аспек ти ма ор га ни за ци је и 
 – – – – – – – – – – – –
12 IPC, International mail quality of service monitoring, UNEX™ 2015 results, 

https://www.ipc.be/~/media/documents/public/unex/full%20year%20results/unex_
leaflet_2015_en.pdf

функ ци о ни са ња по штан ског са о бра ћа ја др жа ва чла ни ца. Ме ђу-
тим, др жа ве чла ни це при хва та ју оба ве зу да при ме њу ју ре гу ла ти ву 
СПС-а у МПС-у. Основ ни прин ци пи ове ре гу ла ти ве су: је дин ство 
по штан ске те ри то ри је, сло бо да по штан ског тран зи та и је дин стве-
ни прин ци пи та ри фи ра ња за ме ђу на род не пи смо но сне услу ге.

У сво јој до са да шњој исто ри ји СПС је одр жао 26 кон гре са и 
ско ро сва ки од њих је имао из у зе тан ути цај на по штан ски са о бра-
ћај кроз кре и ра ње гло бал не по ли ти ке и стра те ги је раз во ја.13

24. Кон грес се одр жао у Же не ви 2008. го ди не. Свет ска по-
штан ска стра те ги ја Же не ва  – 2008. го ди не кон ста то ва ла је да се 
по штан ски сек тор су о ча ва са ве ли ком кон ку рен ци јом но вих тех-
но ло ги ја за сно ва них на ин фор ма ти ци и те ле ко му ни ка ци ја ма, као 
и са пот пу ном не из ве сно шћу у по гле ду да љег ра ста по штан ског 
са о бра ћа ја. Стра те ги ја је пред ви ђа ла низ ак тив но сти ко ји ма би се 
по бољ ша ли ква ли тет по штан ских услу га и ефи ка сност по штан ске 
мре же:

1) уна пре ђе ње по ве за но сти, ква ли те та и ефи ка сно сти тро ди мен-
зи о нал не по штан ске мре же (фи зич ка, елек трон ска и фи нан сиј ска);

2) под сти цај одр жи вог раз во ја по штан ског сек то ра и ње го ве 
еко но ми је кроз ак тив но сти;

3) под сти ца ње УПУ ко ја је при ла го ђе на дру штве ном, еко-
ном ском и тех но ло шком окру же њу;

4) уна пре ђе ње ра ста по штан ских тр жи шта и услу га.
У окви ру на ве де них ци ље ва, овом Стра те ги јом су де фи ни са-

не оба ве зе Вла да др жа ва чла ни ца, јав них по штан ских опе ра то ра, 
ужих са ве за и стал них ор га на УПУ, као уче сни ка у ре а ли за ци ји 
ци ље ва.

Стра те ги јом из Же не ве по себ но су ис так ну ти сле де ћи зах те ви:
1) да ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је по ве ћа ју сво ју 

по др шку по штан ском сек то ру ка ко би оја чао сво ју уло гу у еко ном-
ском раз во ју др жа ве;

2) да јав ни по штан ски опе ра то ри тран сфор ми шу у ком па ни је 
кон ку рент не на тр жи шту ко му ни ка ци ја, а ко је су спо соб не да пру-
жа ју ква ли тет ну УПУ це ло куп ном ста нов ни штву;

3) да ужи ре ги о нал ни са ве зи пру же сву по треб ну по моћ сво-
јим чла ни ца ма у ре а ли за ци ји по штан ских ре фор ми.

2012. го ди не у До хи је одр жан 25. кон грес СПС. По штан ском 
стра те ги јом из До хе де фи ни са на су че ти ри основ на ци ља ко ја су 
на гло бал ном ни воу пред ста вља ла пу то каз СПС-у као и по др шку 
свим зе мља ма чла ни ца ма и ужим са ве зи ма за пе ри од 2013 –2016. 
го ди не. Ови ци ље ви су:

Циљ 1  – Уна пре ђе ње ме ђу по ве за но сти гло бал не по штан ске 
мре же 

СПС се фо ку си рао на ква ли тет ну, при сту пач ну, без бед ну, 
ефи ка сну УПУ. Је дан од нај зна чај ни јих ци ље ва СПС-а је био да 
омо гу ћи ефи ка сан рад тро ди мен зи о нал не по штан ске мре же: фи-
зич ке, елек трон ске и фи нан сиј ске. За др жа ве чла ни це СПС-а ме-
ђу по ве за ност по штан ских мре жа, у ши рем сми слу, свих уче сни ка 
у по штан ском сек то ру, је ва жна за ин те гра ци ју гло бал ног по штан-
ског лан ца пре но са.

Циљ 2  – Пру жа ње тех нич ког зна ња и ис ку ства из обла сти по-
штан ског сек то ра 

У вре ме круп них тран сфор ма ци ја у сек то ру, ми си ја СПС-а 
би ла је да за др жи уло гу је дин стве ног гло бал ног фо ру ма за све 
кључ не игра че у по штан ском сек то ру, пре ко ко јег би се вр ши ла 
раз ме на иде ја и при ме ра нај бо ље прак се у ци љу раз во ја и уна пре-
ђе ња ре гу ла тор ног окви ра и ства ра ња ста бил не осно ве за пру жа ње 
и при ступ УПУ.

Циљ 3  – Про мо ви са ње ино ва тив них про из во да и услу га (раз-
вој тро ди мен зи о нал не мре же по штан ских услу га)

Ка ко би се из бо ри ли са сма ње ном по тре бом ко ри сни ка за 
основ ним по штан ским услу га ма, мно ги опе ра то ри су по ку ша ли да 
ди вер си фи ку ју услу ге. По штан ски сек тор се на ла зио у од лич ној 
стра те шкој по зи ци ји из раз ло га што сек тор ска гло бал на по ве за-
ност и при ступ ин тер не ту отва ра ла су но ва тр жи шта ко ја су вла да-
ма др жа ва чла ни ца пру жи ла шан се, у сми слу укљу чи ва ња ру рал-
них сре ди на и ства ра ње при ли ка за раз вој еко но ми је и тр го ви не.

Циљ 4  – Под сти ца ти одр жи ви раз вој по штан ског сек то ра
Је дан од кључ них за кљу ча ка са Стра те шке кон фе рен ци је 

одр жа не 2010. го ди не, био је да одр жи ви раз вој мо ра да оста не пи-
та ње од су штин ског зна ча ја за СПС и цео по штан ски сек тор. 
 – – – – – – – – – – – –
13 Кнежевина Србија била је једна од 22 потписнице Оснивачког акта СПС, доне-

тог на 1. конгресу 9. октобра 1874. године
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Одр жи ви раз вој се ов де тре ба схва ти ти у нај ши рем сми слу. Нео п-
ход но је укљу чи ти со ци јал на и пи та ња очу ва ња жи вот не сре ди не, 
али и одр жи вост по штан ског мо де ла по сло ва ња и раз вој сек то ра 
кроз све три ди мен зи је по штан ске мре же.

На ве де на че ти ри стра те шка ци ља, кроз пра те ће про гра ме, 
пред ста вља ла су во дич и по ла зну осно ву за да љи раз вој ре ги ја и 
ужих са ве за. У стра те ги ји су би ле де фи ни са не и оба ве зе вла да др-
жа ва чла ни ца, овла шће них по штан ских опе ра то ра, ужих са ве за и 
стал них те ла УПУ, као кључ них игра ча у по штан ском сек то ру, за-
ду же них за ре а ли за ци ју по ме ну тих ци ље ва, ко је су, на гло бал ном 
и на ци о нал ном ни воу, по себ но раз ра ђе не Ак ци о ним пла ном. 

26. Кон грес одр жан је у Ис тан бу лу у сеп тем бру и ок то бру 
2016. го ди не. Ис тан бул ска по штан ска стра те ги ја пред ста вља стра-
те шки план СПС-а ко јим се по ста вља пра вац кре та ња по штан ског 
сек то ра на ме ђу на род ном пла ну, у пред сто је ћем план ском пе ри о ду 
од 2017. до 2020. го ди не.

Нај ве ћи део овог до ку мен та је по све ћен стра те шком окви ру 
СПС-а за пе ри од 2017 –2020. го ди не. У том сми слу, де фи ни са на су 
три стра те шка ци ља и пет на ест про гра ма као од го вор на по сто је ће 
стра те шко окру же ње, као и мо гу ће ак тив но сти ко је тре ба да бу ду 
спро ве де не од стра не те ла СПС-а и за ин те ре со ва них стра на (вла-
де, ре гу ла тор на те ла и овла шће ни по штан ски опе ра то ри).

Свет ска по штан ска стра те ги ја из Ис тан бу ла се са сто ји од три 
све о бу хват не те ме, при ка за не у Ви зи ји 2020, ко је су иден ти фи ко-
ва не да пру же ши ру ви зи ју и пра вац бу ду ће стра те ги је са ци љем 
за јед нич ке из град ње:

1) По штан ског све та где се ино ва ци ја де ли, про мо ви ше и 
под сти че  – не као лук суз, већ као ре ал ност за све;

2) По штан ског све та где пу на ин те гра ци ја мре жа на на ци о-
нал ном, ре ги о нал ном и гло бал ном ни воу ви ше ни је са мо циљ, већ 
ре ал ност;

3) По штан ског све та у ко ме су је дин стве не спо соб но сти на-
шег сек то ра да укљу че по пу ла ци ју, еко ном ске чи ни о це и те ри то-
ри је у пот пу но сти пре по зна те и ис ко ри шће не од стра не вла да, раз-
вој них парт не ра и ме ђу на род них ор га ни за ци ја.

Да би се про ак тив но од го ва ра ло на мо гућ но сти и иза зо ве 
иден ти фи ко ва не у ана ли зи стра те ги је и на прет ку пре ма све у куп-
ном стра те шком прав цу УПУ-а, Свет ска по штан ска стра те ги ја из 
Ис тан бу ла об у хва та три ци ља:

Циљ 1  – По бољ ша ње ин тер о пе ра бил но сти мре жне ин фра-
струк ту ре

Обез бе ђи ва њем ква ли те та услу ге, ефи ка сних и си гур них ла-
на ца снаб де ва ња, раз вој стан дар да и ин фор ма ци о них и ко му ни ка-
ци о них тех но ло ги ја (ИКТ) и олак ша њем опе ра тив них про це са и 
ре гу ла ти ве омо гу ћи ће се ре а ли за ци ја овог ци ља. СПС ће се фо-
ку си ра ти на ква ли тет ну, при сту пач ну, без бед ну и ефи ка сну УПУ. 
Је дан од нај зна чај ни јих ци ље ва СПС-а је да омо гу ћи ефи ка сан рад 
по штан ских мре жа: фи зич ке, елек трон ске и фи нан сиј ске. Кон цепт 
ме ђу по ве за но сти и да ље је је дан од глав них иза зо ва са ко ји ма се 
по штан ски сек тор да нас су о ча ва. За др жа ве чла ни це СПС-а, ме-
ђу по ве за ност по штан ских мре жа, у ши рем сми слу, свих уче сни ка 
у по штан ском сек то ру, је ва жна за ин те гра ци ју гло бал ног по штан-
ског лан ца пре но са. 

Циљ 2  – Обез бе ђе ње одр жи вих и мо дер них про из во да
Овај циљ се по сти же кроз мо дер ни за ци ју и пот пу но ин те-

гри са ње про из вод ног порт фо ли ја и по др жа ва ње си сте ма на пла те, 
убр за ва ње раз во ја ре ше ња е-тр го ви не, по др жа ва ње раз во ја раз ли-
чи тих про из во да и услу га, и по др жа ва ње олак ша ња тр го ви не кроз 
по штан ску мре жу. Ка ко би се из бо ри ли са сма ње ном по тре бом ко-
ри сни ка за основ ним по штан ским услу га ма, мно ги опе ра то ри су 
по ку ша ли да ди вер си фи ку ју услу ге. Ино ва ци ја, у ви ду упо тре бе 
ИКТ-а, по ста ла је не из бе жна за да на шње по штан ско тр жи ште. 
Тех но ло ги ја да нас ме ња на чин на ко ји по је дин ци ме ђу соб но ко-
му ни ци ра ју и са ра ђу ју. Има ју ћи то у ви ду, по штан ски сек тор се 
на ла зи у од лич ној стра те шкој по зи ци ји, из раз ло га што сек тор ска 
гло бал на по ве за ност и при ступ ин тер не ту отва ра ју но ва тр жи шта 
ко ја вла да ма мо гу да пру же при ли ке, у сми слу укљу чи ва ња ру рал-
них сре ди на и ства ра ње при ли ка за раз вој еко но ми је и тр го ви не.

Циљ 3  – Под сти ца ње ефи ка сног функ ци о ни са ња тр жи шног 
сек то ра

Кроз до при нос де фи ни ци ји и раз во ју УПУ; за по чи ња ње и 
им пле мен та ци ју ре ле вант них раз вој них и ко о пе ра тив них ме ра; 
охра бри ва ње тр жи шних и сек тор ских ин фор ма ци ја; по бољ ша ње 
ефи ка сно сти у обла сти ма по ли ти ке, ре гу ла ти ва и стра те ги је; и 

мо би ли са ње еко ло шког и одр жи вог раз во ја. Је дан од кључ них за-
кљу ча ка са Стра те шке кон фе рен ци је одр жа не 2014. го ди не, био је 
да одр жи ви раз вој мо ра да оста не пи та ње од су штин ског зна ча ја за 
СПС и цео по штан ски сек тор. Одр жи ви раз вој се ов де тре ба схва-
ти ти у нај ши рем сми слу, кроз со ци јал на пи та ња, очу ва ње жи вот не 
сре ди не, одр жи вост по штан ског мо де ла по сло ва ња и раз вој сек то-
ра кроз све три ди мен зи је.

Ка ко Ис тан бул ска по штан ска стра те ги ја да је смер ни це, ко је 
ни су оба ве зу ју ће, пред ви ђе но је да сва ки ужи са вез ода бе ре при-
о ри тет не ак тив но сти ко је на ме ра ва да ре а ли зу је у окви ру Ис тан-
бул ске по штан ске стра те ги је, ко ри сте ћи пред ло же не ре ги о нал не 
пла но ве раз во ја и ма три це при о ри тет них ак тив но сти.

Пот пу на ли бе ра ли за ци је тр жи шта и уки да ња ре зер ви са них 
услу га НПО мо гу ство ри ти од ре ђе не про бле ме, те због то га мо ра 
да по сто ји ја сна по ли ти ка це на уни вер зал не услу ге и на чин на док-
на де евен ту ал ног гу бит ка, од но сно фи нан си ра ња УПУ. Да нас је у 
при ме ни не ко ли ко раз ли чи тих мо де ла фи нан си ра ња УПУ:

1) Ре зер ви са но под руч је као мо дел фи нан си ра ња: Ре зер-
ви са но под руч је пред ста вља глав ни ме ха ни зам тра ди ци о нал ног 
при сту па оба ве зи УПУ (USO - Uni ver sal Ser vi ce Obli ga tion). Овај 
ме ха ни зам ства ра мо но пол та ко да опе ра тор мо же по ста ви ти је-
дин стве ну про сеч ну це ну на од ре ђе ном ге о граф ском под руч ју 
без кон ку рент ског при сту па. Ре зер ви са но под руч је омо гу ћа ва ра-
зна „пре ли ва ња” из ме ђу ни ско-тро шков них и ви со ко-тро шков них 
под руч ја. Гу би ци ко ји се на пра ве на ви со ко-тро шков ним под руч-
ји ма ком пен зу ју се про фи том на пра вље ним на ни ско-тро шков ним 
под руч ји ма. Ал тер на ти ва би мо гла би ти по ве ћа ње це на у ви со-
ко-тро шков ном под руч ју, али то би би ло нео др жи во због очу ва-
ња је дин стве но сти це на уни вер зал них услу га. Ре ше ње овог про-
бле ма за ре зер ви са но под руч је је да спре чи ула зак кон ку рен та у 
про сеч но-тро шков ном де лу тр жи шта, та ко да јав ни опе ра тор мо же 
кон ти ну и ра но да пре ва зи ла зи гу бит ке на ви со ко-тро шков ном тр-
жи шту. Да је од нос ви со ко-тро шков них по тро ша ча ма њи, ре зер ви-
са но под руч је не би мо ра ло по кри ти це ло тр жи ште;

2) Ком пен за ци о но фи нан си ра ње: Ком пен за ци о но фи нан си ра-
ње је је дан од ме ха ни за ма ко ји је нај че шће ко ри шћен за фи нан-
си ра ње под усло вом да је це на уни вер зал не услу ге ускла ђе на са 
тро шко ви ма. У не ким зе мља ма, као што су Аустра ли ја, Ре пу бли ка 
Фран цу ска и САД, овај мо дел при ла го ђен је за фи нан си ра ње уни-
вер зал ног сер ви са у раз ли чи тим сек то ри ма укљу чу ју ћи и те ле ко-
му ни ка ци је и елек тро ни ку. 

Члан 9. став 4. Ди рек ти ве 2008/6/ЕС ре гу ли ше пи та ње ком-
пен за ци о ног фи нан си ра ња и по сто ја ња не за ви сног те ла у од но су 
на по вла сти це и њи хо ве да ва о це. Ипак, упо тре ба ком пен за ци о ног 
ка пи та ла у по штан ском сек то ру до са да је би ла огра ни че на. За из-
вр ша ва ње ком пен за ци о ног фи нан си ра ња по треб но је ре ши ти про-
бле ме у сми слу про на ла же ња из во ра фи нан си ра ња, утвр ђи ва ња 
по ре ске осно ви це и по ре ског об ве зни ка:

1) ком пен за ци о но фи нан си ра ње по ре зом на при ход опе ра-
то ра  – Је дан од нај че шће ко ри шће них ме то да за при ба вља ње фи-
нан сиј ских сред ста ва је по рез на при ход опе ра то ра. Ова кав на чин 
при ба вља ња ка пи та ла ко ри сти се у Аустра ли ји, Ре пу бли ци Фран-
цу ској, Ка на ди и САД-у, за фи нан си ра ње уни вер зал ног те ле ко му-
ни ка ци о ног сер ви са. Слу ча је ви ука зу ју да по сто је две оп ци је у 
де фи ни са њу по ре ске осно ви це, а то су: по рез на уку пан при ход 
и по рез на спе ци фич не при хо де. У прак си не ма мно го слу ча је ва 
где је ком пен за ци о но фи нан си ра ње са по ре зом на при ход, ис ко ри-
шће но у по штан ском сек то ру. Је дан при мер је Ре пу бли ка Ита ли ја, 
где сви опе ра то ри, вла сни ци ли цен це уни вер зал ног сер ви са, одва-
ја ју про це нат при хо да од уни вер зал них сер ви са у ком пен за ци о ни 
фонд. Чи ње ни ца је да пре ма ин фор ма ци ја ма ко је да је По шта Ре-
пу бли ке Ита ли је, у 2005, до при нос ком пен за ци о ног фи нан си ра ња 
пред ста вљао са мо 0,04% при зна тих УСО тро шко ва;

2) ком пен за ци о ни ка пи тал фи нан си ран по ре зом на про фит 
опе ра то ра  – По сто је две оп ци је ова квог на чи на при ба вља ња ка пи-
та ла: по рез на уку пан про фит и по рез на део про фи та - из не-УСО 
обла сти. Ова кав вид фи нан си ра ња се ре ђе ко ри сти. Ко ри шће ње 
по ре за на про фит мо же до ве сти до те шко ћа у ало ка ци ји због ри зи-
ка од усва ја ња не до след них ра чу но вод стве них по ли ти ка; 

3) ком пен за ци о ни ка пи тал фи нан си ран по је ди нач ним по ре-
зи ма  – Мо же има ти сле де ће фор ме: ди рек тан по рез на по тро ша че 
и по рез на опе ра то ре  – (ко ји се пре ли ва на по тро ша че у фор ми је-
ди нич них по ре за);
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4) ком пен за ци о ни ка пи тал фи нан си ран укуп ним по ре зи ма  – 

Ком пен за ци о ни ка пи тал мо же би ти фи нан си ран кроз укуп не по ре-
зе би ло на опе ра то ре или ди рект но на ко ри сни ке. У прак си, укуп-
ни по ре зи су на мет ну ти на ни воу фик сних из но са за опе ра то ре 
или ко ри сни ке, не за ви сно од њи хо вог тр жи шног уче шћа или по-
тро шње. Иако би јед но крат ни по ре зи има ли ви сок ре зул тат у сми-
слу ало ка тив не ефи ка сно сти, мо гли би да се су о че са про бле ми ма 
у од но су на дру ге кри те ри ју ме. Про бле ми су ре зул тат те шко ћа да 
се уна пред иден ти фи ку је број опе ра то ра ко ји би би ли укљу че ни 
у по ре ску осно ву (на ро чи то но вих уче сни ка) и ти ме и ин ди ви ду-
ал них до при но са. Уз то, ако је укуп ни јед но крат ни по рез од ре ђен 
пре ви ше ви со ко, кон ку рен ти мо гу би ти обес хра бре ни за ула зак на 
тр жи ште, чи ме се до во ди у пи та ње про дук тив на ефи ка сност;

5) ком пен за ци о ни фон до ви са по ре зом по је ди ни ци на опе-
ра то ре  – УСО се фи нан си ра кроз по ре зе по је ди ни ци у мно го слу-
ча је ва, на ро чи то у енер гет ском сек то ру САД. У прак си, по ре зи по 
је ди ни ци до би ли су об лик до пла те по је ди ни ци елек трич не енер-
ги је (или га са) ко је ко ри сни ци по тро ше. По рез по је ди ни ци мо же 
би ти ин те ре сан тан, у зе мља ма где пре ци зни по да ци о по штан ском 
са о бра ћа ју ни су до ступ ни. Овај про блем се мо же пре ва зи ћи ако се 
ко ри сте аде кват не ста ти стич ке ме то де про це не оби ма. Уз то, као и 
са дру гим ти по ви ма ком пен за ци о них фон до ва, ре гу ла тор ће мо ра-
ти да има прав ну моћ и ка па ци тет да пру жи аде кват но пра ће ње по-
штан ског са о бра ћа ја и сред ста ва ко ја иду у ком пен за ци о ни фонд. 
Ако се ко ли чи не мо гу из ме ри ти ре ла тив но ла ко, ма ње је ве ро ват но 
да ће ко ри шће ње по ре за по је ди ни ци би ти про бле ма тич но. Из у-
зе так би би ле зе мље са ма ло по ши ља ка по гла ви ста нов ни ка, где 
ће се зах те ва ти ви ши по рез по је ди ни ци не го у зе мља ма са ви ше 
по ши ља ка. Ово би угро зи ло при сту пач ност УСО-а и про пор ци о-
нал ност ком пен за ци о них фон до ва ко ји се фи нан си ра ју по ре зом по 
је ди ни ци.

3.2. Прав ци раз во ја по штан ског са о бра ћа ја у Евро пи

Ус по ста вља ње уну тра шњег тр жи шта по штан ских услу га у 
ЕУ, пр ви пут је представљенo 1988. го ди не у до ку мен ту Бе ла књи-
га о по штан ским услу га ма. Сле де ћи до ку мент је би ла тзв. Зе ле на 
књи га ко ја је до не та 1992. го ди не и у ко јој се ука зи ва ло на про-
бле ма ти ку кон ку рен ци је на тр жи шту по штан ских услу га, као и на 
нео п ход ност оба вља ња УПУ. У овом до ку мен ту је пр ви пут ука-
за но да је по треб но ство ри ти це ло ку пан по ли тич ко-ре гу ла тор ни 
оквир у обла сти пру жа ња по штан ских услу га. У Зе ле ној књи зи 
на гла ше на је по тре ба да се на на ци о нал ном ни воу пру жа УПУ по 
при сту пач ним це на ма, ка ко би се за шти ти ле по тре бе ко ри сни ка за 
по штан ским услу га ма од мо гу ћих про бле ма ко ји би мо гли на ста-
ти у по ступ ку ли бе ра ли за ци је тр жи шта по штан ских услу га. Са-
мим тим, овај до ку мент пред ста вља глав ну пре крет ни цу у раз во ју 
европ ског по штан ског тр жи шта. Отва ра ње тр жи шта ни је озна че но 
као циљ, већ као сред ство кроз ко је се по сти жу ци ље ви ре фор ме.

Основ ни ци ље ви по штан ске по ли ти ке ЕУ су да:
1) ком пле ти ра је дин стве но европ ско тр жи шта по штан ских 

услу га;
2) обез бе ди ква ли тет ну УПУ за све ко ри сни ке по по вољ ним 

це на ма;
3) по бољ ша ква ли тет услу га и то пре све га у сег мен ту вре ме-

на пре но са по штан ских по ши ља ка као и у ла ком при сту пу;
4) обез бе ди пра вил ну при ме ну за ко но дав ства ЕУ и пред ла же 

нео п ход не про ме не за ис пу ње ње ових ци ље ва.
У зе мља ма ЕУ тр жи ште по штан ских услу га ЕЦ ре гу ли са ла 

је по штан ским ди рек ти ва ма. Пр ва по штан ска ди рек ти ва до не та је 
1997. го ди не и она је до са да два пу та ме ња на и до пу ња ва на у ци-
љу бо ље хар мо ни за ци је по штан ског тр жи шта:

1) Ди рек ти ва 97/67/EC де фи ни са ла је за јед нич ка пра ви ла за 
ре гу ла ци ју и раз вој уну тра шњег тр жи шта ЕУ са ци љем раз во ја и 
по бољ ша ња ква ли те та по штан ских услу га; 

2) Ди рек ти ва 2002/39/EC ни је у ве ћој ме ри раз ма тра ла пи та-
ња ве за на за оба вља ње УПУ, али је исто вре ме но пред ста вља ла на-
пре дак у по ступ ку ли бе ра ли за ци је тр жи шта по штан ских услу га. 
Има ју ћи у ви ду екс пан зи ју у на прет ку ИКТ-а, као и све ди на мич-
ни је про ме не у по гле ду ре ду ци ра ња под руч ја ре зер ви са ног сер ви-
са, до ве ле су по тре бе за ре де фи ни са њем УПУ а на ро чи то по пи та-
њу ус по ста вља ња аде кват ног мо де ла фи нан си ра ња УПУ; 

3) Ди рек ти ва 2008/6/EC је за о кру жи ла по сту пак ли бе ра ли-
за ци је тр жи шта, уки ну ла је мо но пол, од но сно екс клу зив на или 

ре зер ви са на пра ва на пру жа ње по је ди них по штан ских услу га. 
Ди рек ти ва је де фи ни са ла вре мен ски оквир отва ра ња уну тра шњег 
тр жи шта по штан ских услу га, утвр ди ла за јед нич ка пра ви ла у ве-
зи из ра чу на ва ња „не то” тро шко ва ко ји на ста ну пру жа њем УПУ, 
на чи не фи нан си ра ња УПУ као и ме то де одр жа ва ња по стиг ну тог 
ква ли те та у оба вља њу УПУ по при сту пач ним це на ма за све ко ри-
сни ке на тр жи шту по штан ских услу га. 

Пре глед по штан ских ди рек ти ва (Та бе ла 3-1) ука зу је да су 
глав ни ци ље ви по штан ских ди рек ти ва оси гу ра ње и по бољ ша ње 
кон ку рент но сти по штан ских услу га, са свр хом оси гу ра ња ефи ка-
сних, по у зда них и ква ли тет них по штан ских услу га свим ста нов-
ни ци ма зе ма ља ЕУ по при сту пач ним це на ма, пу тем од го ва ра ју ћег 
ре гу ла тор ног окви ра.

Та бе ла 3-1 Пре глед по штан ских ди рек ти ва
Ди рек ти ва 97/67/EC Де цем бар 1997. го ди не
Утвр ђи ва ње за јед нич ких пра ви ла ре гу ла ци је по штан ског тр жи шта ЕУ у ци љу раз-
во ја и по бољ ша ња ква ли те та, ко ја се од но се на:

ли бе ра ли за ци ју тр жи шта за по шиљ ке ма се из над 350 гр;
пру жа ње УПУ;
кри те ри ју ме ко ји од ре ђу ју услу ге ко је мо гу би ти ре зер ви са не за да ва о це 
УПУ и усло ве ко ји ма се ре гу ли ше пру жа ње не ре зер ви са них услу га;
та риф на на че ла и тран спа рент но сти об ра чу на пру жа ња УПУ;
утвр ђи ва ње стан дар да ква ли те та за да ва о це УПУ;
утвр ђи ва ње тех нич ких стан дар да;
ства ра ње не за ви сних НРТ-а.

Ди рек ти ва 2002/39/EC Јун 2002. го ди не
Ди рек ти ва 2002/39/EC ме ња и до пу ња ва Ди рек ти ву 97/67/EC у по гле ду да љег под-
сти ца ња кон ку рен ци је на тр жи шту по штан ских услу га де фи ни шу ћи:

ре зер ви са но под руч је: 
 – до 2003. ли бе ра ли за ци ја по ши ља ка ма се из над 100 гр. 
 – до 2006. либерализација пошиљака масе изнад 50 гр.
де фи ни ше ми ни мал ни ни во ре зер ви са ног сер ви са
де фи ни ше за дат ке ре гу ла то ра
стан дар де ква ли те та
на че ло ли цен ци ра ња
пре по ру ке у ве зи ком пен за ци о ног фон да
прин ци пе од ре ђи ва ња це на и во ђе ње одво је ног ра чу но вод ства

Ди рек ти ва 2008/06/EC Фе бру ар 2008. го ди не
Дирек тивa 2008/06/ЕС ме ња и до пу ња ва Ди рек ти ву 97/67/EC у ци љу пот пу ног ус-
по ста вља ња уну тра шњег тр жи шта за по штан ске услу ге де фи ни шу ћи:

при ступ по штан ској мре жи 
ба зу за од ре ђи ва ње це не уни вер зал ног сер ви са
мо гу ћа сред ства фи нан си ра ња уни вер зал ног сер ви са
на чи не под сти ца ња раз во ја но вих услу га
рок за ли бе ра ли за ци ју (1. ја ну ар 2011. од но сно 1. ја ну ар 2013. го ди не за 11 
чла ни ца ЕУ)
 – Фин ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Швед ска и Не мач ка, зва нич но су из вр ши ле 
пот пу ну ли бе ра ли за ци ју
 – Грчка, Чешка, Кипар, Летонија, Литванија, Луксембург, Мађарска, Малта, 
Пољска, Румунија и Словачка, одложиле су либерализацију до 1. јануара 
2013. године.

По штан ске ди рек ти ве су прав но оба ве зу ју ће за све зе мље 
чла ни це ЕУ али са мо на циљ ко ји је од ре ђен у ди рек ти ви. Де та ље 
ве за не за спро во ђе ње ди рек ти ва од ре ђу ју за ко но дав ци (ре сор на 
ми ни стар ства, вла де, пар ла мен ти) др жа ва чла ни ца им пле мен та ци-
јом у на ци о нал но за ко но дав ство.

Уна пре ђе ње ква ли те та по штан ских услу га, као је дан од ци-
ље ва за ко но дав не ре фор ме, под ра зу ме ва спрем ност да се од го во-
ри зах те ви ма и оче ки ва њи ма ко ри сни ка и ство ре усло ви за раз вој 
кон ку рен ци је, уз нео п ход ност до но ше ња и при ме не ан ти мо но пол-
ских за ко на у свим др жа ва ма.

У ЕУ др жа ве чла ни це има ју оба ве зу пру жа ња УПУ на чи та-
вој сво јој те ри то ри ји, а при то ме за оба вља ње УПУ мо гу од ре ди ти 
јед ног или ви ше да ва ла ца УПУ за део или за чи та ву те ри то ри ју. 
Др жа ве чла ни це ЕУ су у оба ве зи да обез бе де оба вља ње УПУ на 
објек ти ван и не при стра сан, од но сно, не ди скри ми на тор ски на чин. 
Ове ди рек ти ве чи не ре гу ла тор ни оквир за пру жа ње УПУ. По је ди не 
од ред бе ди рек ти ва, др жа ве чла ни це мо ра ју стрикт но по што ва ти, 
а не ке се мо гу при ла го ди ти на ци о нал ним спе ци фич но сти ма, као 
нпр. од ред бе ко је ре гу ли шу фи нан си ра ње УПУ. Што се ти че фи-
нан си ра ња УПУ, по ну ђе но је не ко ли ко мо де ла, те зе мље чла ни це 
мо гу да иза бе ру онај мо дел ко ји нај ви ше од го ва ра на ци о нал ним 
спе ци фич но сти ма зе ма ља чла ни ца ЕУ. Та ко ђе, по сма тра ју ћи и 
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оста ле еле мен те УПУ, као нпр: оп сег, фре квен ци ју, ква ли тет, та-
риф не ста во ве фи нан си ра ње, ли цен ци ра ње и др. мо гу се при ме ти-
ти раз ли ке из ме ђу зе ма ља чла ни ца и то пре све га у ре гу ла тор ним 
окви ри ма од но сно над ле жно сти ма и до но си о ци ма ака та ко ји ре гу-
ли шу ове сег мен те УПУ (Та бе ла 3-2).

Та бе ла 3-2 При каз до но си ла ца ака та ко ји ре гу ли шу област 
УПУ

Зе мља Оп сег
УПУ

Фре квен-
ци ја

оба вља ња
УПУ

Ква ли тет Та риф ни
ставови

Фи нан-
си ра ње
УПУ

Про-
це ду ре 

ли цен ци-
ра ња

Ре пу бли ка 
Аустри ја А А А А АБ А

Ре пу бли ка  
Сло ве ни ја А А АД А АД АД

Ре пу бли ка  
Пор ту гал A A A A AГ AГ

Ре пу бли ка  
Сло вач ка AД AД АД - AД A

Швај цар ска 
 Кон фе де ра ци ја A Б B AБ - АД

Ру му ни ја А АД АД АД АД АД
Кра ље ви на 
Дан ска A Ц Ц - A A

Из вор: РА ТЕЛ: Ис тра жи ва ње мо де ла УПУ

Ле ген да:
А  – За кон ре гу ли ше сег мен те УПУ, 
Б  – Ак ти, од лу ке, пра вил ни ци до не ти од стра не пре ми је ра 

или са ве та ми ни ста ра
Ц  – Ак ти, од лу ке, пра вил ни ци до не ти од стра не ми ни стар-

ства над ле жног за област по штан ског са о бра ћа ја 
Д  – Ак ти НРТ-а
Г  – Оста ло

3.3. Но ве услу ге и трен до ви у по штан ском са о бра ћа ју

По штан ски сек тор на ла зи се у про це су зна чај них про ме-
на. Осим де ре гу ла ци је, гло ба ли за ци је, рас ту ће кон ку рен ци је и сл, 
основ ни иза зов пред ко јим се на ла зе сви по штан ски опе ра то ри су 
про ме не на ви ка по тро ша ча, по ја ва све ве ћег бро ја суп сти ту та, про-
ме на на чи на по сло ва ња и др. Ово је на те ра ло по штан ске опе ра то ре 
да про ак тив но де лу ју у но во на ста лој си ту а ци ји, као и да при сту пе 
ства ра њу но ве вред но сти. Све ово зах те ва од по штан ских опе ра то-
ра ства ра ње но вих мо де ла по сло ва ња, ко ји у се бе укљу чу ју не са мо 
раз вој но вих про из во да и услу га, већ ино ва ци је у ком плет ном по-
слов ном про це су и на чи ну ор га ни за ци је по сло ва ња.

Са вре ме но по сло ва ње у по штан ском сек то ру под ра зу ме ва 
по ве ћа ње ква ли те та по сто је ћих по слов них про це са и услу га, ди-
вер си фи ка ци ју по сло ва ња кроз уво ђе ње но вих по штан ских и не-
по штан ских сер ви са. Сви но ви трен до ви и услу ге мо гу се свр ста-
ти у не ко ли ко гру па:

1) уна пре ђе ње по сто је ћих услу га;
2) ди вер си фи ка ци ја по сло ва ња;
3) раз вој елек трон ских по штан ских услу га;
4) раз вој елек трон ске тр го ви не.
Јед на од кључ них ком па ра тив них пред но сти по штан ског сек-

то ра је ква ли тет на и раз ви је на мре жа. За хва љу ју ћи њој по штан ски 
си стем има мо гућ ност ства ра ња но ве вред но сти кроз ино ва ци ју и 
то пре све га у сег мен ти ма ко ји ма се по ма же сма ње ње тро шко ва 
кли јен ти ма. У том кон тек сту у по след њих не ко ли ко го ди на раз-
ви јен је чи тав низ но вих по штан ских услу га ко је се осла ња ју на 
тра ди ци о нал не по штан ске услу ге. Ове, но ве, услу ге, нај че шће се 
ба зи ра ју на по ве ћа њу спек тра до став них оп ци ја и оне укљу чу ју:

1) збир не по штан ске сан ду чи ће;
2) кон цепт ауто ма ти за ци је ме ста при је ма и уру че ња;
3) мар ке тин шке услу ге;
4) услу ге до ста ве ве за не за 3Д штам пу.
У обла сти ди вер си фи ка ци је услу га по сто ји сна жна тен ден ци-

ја раз во ја не по штан ских услу га и то пре све га у сег мен ту ства ра ња 
стра те шких парт нер ста ва са опе ра то ри ма у дру гим сек то ри ма, (те ле-
ко му ни ка ци је, ко му нал не де лат но сти и сл.). Ди вер си фи ка ци ја услу-
га мо же да се кре ће у ве о ма ши ро ком спек тру, од тре нут но нај че-
шћих услу га у овом сег мен ту као на при мер: очи та ва ње по тро шње 

ко му нал них услу га во де, стру је га са и др (на ро чи то у ру рал ним под-
руч ји ма), за тим услу ге ло ги сти ке, сор ти ра ња, ре а ли зо ва ња на руџ-
би на, па све до са вре ме них услу га ве за них за чу ва ње елек трон ских 
до ку ме на та, си гур но on-line пла ћа ње, из да ва ње елек трон ских сер ти-
фи ка та, па чак и по сло ва ње са вир ту ел ним ва лу та ма (упо тре ба вир-
ту ел не ва лу те, по сло ви ин те гра то ра или ме њач ки по сло ви).

Раз вој но вих елек трон ских по штан ских услу га (е-по штан-
ских услу га). Е-по штан ске услу ге пред ста вља ју услу ге ко је се ди-
рект но на до ве зу ју на тра ди ци о нал не по штан ске услу ге, а про и за-
шле су из раз во ја и при ме не но вих тех но ло ги ја, пре све га ИКТ-а. 
Но ве е-по штан ске услу ге пре ма кла си фи ка ци ји СПС-а при ка за не 
су у Та бе ли 3-3.

Та бе ла 3-3 Е-по штан ске услу ге
Услу га Опис услу ге

При ступ на тач ка Ин-
тер не ту у по штан-
ским је ди ни ца ма

Ко ри сни ци мо гу при сту пи ти Ин тер не ту у по штан ским 
је ди ни ца ма.

Ин фор ма ци је о услу-
га ма и та ри фа ма на 
web стра ни ци

Ко ри сни ци мо гу до би ти ин фор ма ци је о раз ли чи тим услу-
га ма и про из во ди ма, као и при па да ју ћим та ри фа ма на 
по штан ским web стра ни ца ма.

Елек трон ски по-
штан ски сан ду чи ћи

Омо гу ћу је сла ње елек трон ских по ру ка од ауто ри зо ва ног 
по ши ља о ца те ис по ру ку и чу ва ње елек трон ских по ру ка и 
ин фор ма ци ја за ауто ри зо ва ног при ма о ца. Де фи ни са но у 
члан ку 14. Кон вен ци је СПС-а и члан ку RL256er Пра вил ни-
ка о пи смо но сним услу га ма.

Online ди рект на 
по шта

Ис по ру ка ре клам них и/или дру гих про мо тив них ко му ни ка-
ци ја од стра не по ште елек трон ским пу тем.

Пре по ру че на елек-
трон ска по шта

Си гу ран по штан ски е-сер вис ко ји пру жа до каз о сла њу и 
ис по ру ци елек трон ских по ру ка. Си гу ран ко му ни ка ци о ни 
ка нал за ауто ри зо ва не ко ри сни ке. Де фи ни са ни у чла ну 
14. Кон вен ци је СПС-а и чла ну RL256bis Пра вил ни ка о 
пи смо но сним услу га ма. По сто ји на црт СПС функ ци о нал не 
спе ци фи ка ци је стан дар да (S52).

Елек трон ска мар ка По штан ска мар ка ко ја је елек трон ски пла ће на и пре у зе та, 
нпр. с по штан ске wеб стра ни це или апли ка ци је па мет ног 
те ле фо на. По штан ска мар ка се на кон то га штам па или чу ва 
у елек трон ском об ли ку. Пред ста вља до каз о прет ход ном 
пла ћа њу по штан ске услу ге. Обич но елек трон ске мар ке има-
ју бар код или RFID озна ку.

Пер со на ли зо ва не 
елек трон ске мар ке

Елек трон ске мар ке ди зај ни ра не пре ма по тре ба ма и зах те ви-
ма ко ри сни ка. Нпр. сли ка ко ри сни ка на мар ка ма.

Елек трон ска по-
штан ска сер ти фи ко-
ва на мар ка

Пру жа до каз о елек трон ском до га ђа ју; од ре ђе ног об ли ка, 
у од ре ђе ном тре нут ку, укљу чу је јед ну или ви ше стра на. 
Де фи ни са но у чла ну 14. Кон вен ци је СПС-а и чла ну RL
256. Пра вил ни ка о пи смо но сним услу га ма. На црт СПС 
функ ци о нал не спе ци фи ка ци је стан дар да (S43) по др жа ва 
ову услу гу.

Елек трон ски пот пис Омо гу ћу је ди ги тал но пот пи си ва ње до ку ме на та.
Е-те ле грам Омо гу ћу је са ста вља ње те ле гра ма елек трон ски, нпр. пу тем 

е-maila или СМС-а. Те ле грам се ис по ру чу је при ма о цу у 
фи зич ком об ли ку

Е-раз глед ни це Омо гу ћу је online ку по ви ну раз глед ни це, ко ја се за тим ис по-
ру чу је при ма о цу фи зич ким или елек трон ским пу тем.

Online фаx Омо гу ћу је пре нос тек сто ва или илу стра ци ја вер них ори-
ги на лу пу тем фак са, ка ко је де фи ни са но чла ном RL254. 
Пра вил ни ка о пи смо но сним услу га ма.

Хи брид на по шта 
(елек трон ска у фи-
зич ку)

Ко ри сни ци ма омо гу ћу је сла ње ори ги нал не по ру ке, ко ја се 
за тим елек трон ски об ра ђу је и пре тва ра у пи смо но сну по-
шиљ ку ко ја се фи зич ки ис по ру чу је при ма о цу. Де фи ни са но 
у чла ну RL253. Пра вил ни ка о пи смо но сним услу га ма.

Хи брид на по шта 
(фи зич ка у елек-
трон ску)

Ко ри сни ци ма омо гу ћу је сла ње ори ги нал не фи зич ке по ру ке, 
ко ја се пре тва ра у елек трон ски об лик за ис по ру ку при ма-
о цу. Де фи ни са но у чла ну RL253. Пра вил ни ка о пи смо но-
сним услу га ма.

Пре тра жи ва ње по-
штан ског бро ја

Ко ри сни ци ма омо гу ћу је про на ла зак по штан ског бро ја 
online пу тем, на на чин да ко ри сни ци уне су по дат ке по пут 
адре се, на зи ва прав ног ли ца или гра да.

Про ве ра ва ља но сти 
по штан ских адре са

Омо гу ћу је ко ри сни ци ма про ве ру адре се online пу тем. Адре-
са се пре тра жу је у ба зи ва же ћих адре са ули ца.

Пре тра жи ва ње ло-
ка ци ја по штан ских 
је ди ни ца

Ко ри сни ци ма омо гу ћу је пре тра жи ва ње адре са и рад ног 
вре ме на по штан ских је ди ни ца online уно сом по да та ка као 
што су ули ца, град или по штан ски број. Ко ри сни ци мо гу 
до би ти до дат не ин фор ма ци је о раз ли чи тим про из во ди ма и 
услу га ма ко је пру жа по штан ска је ди ни ца.

Online про ме на 
адре се

Омо гу ћу је ко ри сни ци ма про ме ну сво је по штан ске адре се 
елек трон ским пу тем, укљу чу ју ћи и пу тем ин тер нет пор та ла.

Online за др жа ва ње 
ис по ру ке

Омо гу ћу је ко ри сни ци ма да пу тем е-maila, online апли ка ци је 
или те ле фо на, за тра же су спен зи ју по штан ских ис по ру ка на 
њи хо вој адре си и за др жа ва ње њи хо ве по ште за од ре ђе ни 
пе ри од.
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Услу га Опис услу ге

Пра ће ње и тра же ње Омо гу ћу је ко ри сни ци ма елек трон ско пра ће ње и тра же ње 
по штан ске по шиљ ке.

Елек трон ско оба-
ве ште ње по шти о 
по тре би пре у зи ма ња 
пи сма

Ко ри сни ци мо гу оба ве сти ти по штан ског опе ра то ра елек-
трон ским пу тем (нпр. СМС-ом или е-mailom) о пи сму ко је 
опе ра тор тре ба пре у зе ти са од ре ђе не фи зич ке адре се.

Елек трон ско оба ве-
ште ње при ма о цу о 
до ста ви пи сма 

По шта оба ве шта ва при ма о ца елек трон ским пу тем (нпр. 
СМС-ом или e-mailom) о пи смо но сној по шиљ ци ко ја ће 
би ти до ста вље на на од ре ђе ној адре си.

Елек трон ско оба ве-
ште ње по ши ља о цу 
да је пи смо ис по-
ру че но

По шта оба ве шта ва по ши ља о ца елек трон ским пу тем (нпр. 
СМС-ом или e-mailom) да је пи смо но сна по шиљ ка до ста-
вље на на од ре ђе ној адре си.

Елек трон ско оба-
ве ште ње по шти о 
по тре би пре у зи ма ња 
па ке та

Ко ри сни ци оба ве шта ва ју по шту елек трон ским пу тем (нпр. 
СМС-ом или е-mailom) о зах те ву за пре у зи ма ње па ке та са 
од ре ђе не фи зич ке адре се.

Елек трон ско оба ве-
ште ње при ма о цу о 
до ста ви па ке та 

По шта оба ве шта ва при ма о ца елек трон ским пу тем (нпр. 
СМС-ом или е-mailom) о па кет ској по шиљ ци ко ја ће би ти 
до ста вље на на од ре ђе ној адре си.

Елек трон ско оба ве-
ште ње по ши ља о цу 
да је па кет до ста-
вљен

По шта оба ве шта ва по ши ља о ца елек трон ским пу тем (нпр. 
СМС-ом или е-mailom) да је па кет ска по шиљ ка до ста вље на 
на од ре ђе ној адре си.

Online про ве ра са-
др жа ја по штан ског 
сан ду чи ћа

Омо гу ћу је ко ри сни ци ма про ве ру са др жа ја њи хо вог фи-
зич ког по штан ског сан ду чи ћа при је мом елек трон ских 
вер зи ја сво јих пи са ма или при је мом оба ве ште ња о но вим 
по шиљ ка ма.

Web услу га и кон такт Омо гу ћу је ко ри сни ци ма да се обра те по шти елек трон ским 
пу тем ра ди не ке услу ге или ин фор ма ци ја пу тем web стра ни-
це, е-maila или те ле фо на.

Апли ка ци је на мо-
бил ним уре ђа ји ма

По штан ске услу ге до ступ не пу тем апли ка ци ја па мет них 
те ле фо на

Из вор: UPU (2012.): Measuringpostale-servicesdevelopment–Aglobalperspective

ЕЦ иден ти фи ко ва ла је про цес фор ми ра ња је дин стве ног ди ги-
тал ног тр жи шта, као је дан од де сет стра те шких при о ри те та. Кре и-
ра њем је дин стве ног ди ги тал ног тр жи шта обез бе ди ла би се мо гућ-
ност сло бод ног кре та ња до бра, љу ди, услу га и ка пи та ла, и на тај 
на чин би се гра ђа ни ма и прав ним ли ци ма да ла мо гућ ност јед но-
став ног при сту па и оства ри ва ња online ак тив но сти уз оси гу ра ње 
усло ви фер кон ку рен ци је, при ви со ком ни воу за шти те по да та ка, 
без ика квог ви да дис кри ми на ци је ко ји је под стак нут њи хо вом на-
ци о нал но шћу или ме стом њи хо вог бо рав ка. 

На под руч ју ЕУ е-тр го ви на има зна ча јан тренд ра ста са го ди-
шњом сто пом, зад њих не ко ли ко го ди на, из ме ђу 19% и 22%, од но-
сно тре нут ни европ ски про сек је 260 евра го ди шње по ко ри сни-
ку ин тер не та, од но сно 1.234 евра го ди шње по куп цу ко ји ко ри сти 
услу ге е-тр го ви не. Ве ли чи на тр жи шта и вред ност ра ста раз ли ку ју 
се од зе мље до зе мље те су сто га тр жи шта е-тр го ви не у европ ским 
зе мља ма раз ли чи то раз ви је на и има ју раз ли чи те по тен ци ја ле ра-
ста. Због то га се и раз ли ку ју фо ку си раз во ја од зе мље до зе мље. У 
зе мља ма где је тр жи ште е-тр го ви не зре ли је, бу ду ћи раз вој се ба зи-
ра на же ља ма ко ри сни ка, док се код тр жи шта у раз во ју, фо кус ста-
вља на ин фор ми са ње ко ри сни ка и кре и ра ње по треб не ло ги стич ке 
ин фра струк ту ре. Без об зи ра на ни во раз ви је но сти тр жи шта зах те-
ви ко ри сни ка су ско ро иден тич ни и основ ним се сма тра ју:

1) при сту пач не це не по штан ских услу га;
2) мо гућ ност из бо ра адре се за до ста ву; 
3) при ступ ин фор ма ци ја ма о ста ту су по шиљ ке;
4) јед но став ност оп ци ја вра ћа ња ро бе.
По ред на ве де них зах те ва, тр гов ци има ју још и од ре ђе не спе-

ци фич не зах те ве пре ма ло ги стич ким парт не ри ма. Та ко ђе, је дан од 
бит них фак то ра је бр зи на до ста ве ро бе и то пре све га за про цес 
е-тр го ви не уну тар гра ни ца.

Основ на уло га по штан ских опе ра то ра у про це су е-тр го ви не 
је да омо гу ћи тр гов ци ма да ком пле ти ра ју ка ри ке у лан цу вред но-
сти пру жа њем тра ди ци о нал них по штан ских, ло ги стич ких и мар-
ке тин шких услу га, али и пот пу но но вих е-по штан ских услу га. Та-
ко ђе, пред по штан ске опе ра то ре по ста вља се и зах тев раз у ме ва ња 
ко ри снич ких по тре ба, при че му се ко ри сни ци ма сма тра ју и тр гов-
ци и крај њи ко ри сни ци. Зах те ви ко је ко ри сни ци по ста вља ју пред 
по штан ске опе ра то ре су:

1) си стем по вра ћа ја ро бе;
2) бр зи на до ста ве;
3) до дат не по штан ске услу ге;
4) сма ње ње це не по штан ских услу га.

Раз ли ке ко је се ја вља ју из ме ђу ко ри снич ких зах те ва и мо гућ но-
сти по штан ских опе ра то ра по ла ко се сма њу ју. Пре ва зи ла же ње овог 
ја за у по след њих не ко ли ко го ди на вр ши се или тр жи шним ме ха ни-
зми ма или ре гу ла ти вом. Тр жи шни ме ха ни зми на ста ју у си ту а ци ји ка-
да са ми уче сни ци са мо стал но про на ђу ре ше ње без ре гу ла то ра. Осно-
ва уло га ре гу ла ти ве је у де фи ни са њу осно ва за раз вој тр жи шта, али и 
за шти ту свих уче сни ка у е-тр го ви ни. Да би се пре ва зи шле све мо гу ће 
раз ли ке из ме ђу по штан ских опе ра то ра са јед не стра не и ко ри сни ка 
(ку па ца и тр го ва ца) са дру ге стра не по треб но је оси гу ра ти да ко ри-
сни ци има ју при ступ свим по треб ним ин фор ма ци ја ма о по штан ским 
услу га ма у про це су е-тр го ви не, за тим обез бе ди ти при ступ свим по-
штан ским услу га ма или оп ци ја ма са аспек та ка рак те ри сти ке услу ге, 
од ре ди шта или це не, као и оси гу ра ти да се по штан ске услу ге у про-
це су е-тр го ви не оба вља ју у скла ду са де фи ни са ним ква ли те том.

4. СТРА ТЕ ГИ ЈА РАЗ ВО ЈА ПО ШТАН СКИХ УСЛУ ГА У СР БИ ЈИ

4.1. Окви ри за де фи ни са ње Стра те ги је раз во ја по штан ских 
услу га 

4.1.1.SWOTанализапоштанскихуслугауРепублициСрбији

На осно ву ана ли зе ста ња по штан ског тр жи шта у Ре пу бли ци 
Ср би ји, узи ма ју ћи у об зир зна чај по штан ских услу га за при вред ни и 
дру штве ни раз вој др жа ве, као и тре нут ну раз ви је ност и за кон ску ре-
гу ла ти ву ура ђе на је SWOT ана ли за сек то ра по штан ских услу га. SWOT 
ана ли зом де фи ни са не су сна ге и сла бо сти, од но сно шан се и прет ње 
за бу ду ћи раз вој по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји (Та бе ла 4-1).

До би ја њем ста ту са кан ди да та за члан ство у ЕУ кре ну ло се са 
при пре ма ма да се тр жи ште по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би-
ји укљу чи у је дин стве но европ ско по штан ско тр жи ште. За ко но дав-
ство у овој обла сти је у нај ве ћој ме ри ускла ђе но са ЕУ ди рек ти ва ма. 
У по след њих не ко ли ко го ди на из ра же но је ја ча ње кон ку рен ци је на 
тр жи шту по штан ских услу га, пре све га, кроз по ве ћа ње бро ја опе ра-
то ра, као и ви ше го ди шње зна чај ни је не ме ња ње це на услу га, од но-
сно чак и сма ње ње у сек то ру екс прес услу га. Основ ни про блем са 
ко јим се су сре ће сек тор по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји је 
кон стан тан пад оби ма пи смо но сних по ши ља ка, као и пад па кет ских 
по ши ља ка у УПС. Пад пи смо но сних по ши ља ка ни је ка рак те ри сти-
чан са мо за Ре пу бли ци Ср би ји већ је то тренд у ве ћи ни зе ма ља у 
по след њих не ко ли ко го ди на. Ме ђу тим, док обим па кет ских услу га 
у ве ћи ни европ ских зе ма ља има тренд ра ста, као по сле ди ца ин тен-
зив ног раз во ја е-тр го ви не, у Ре пу бли ци Ср би ји је обр ну то тј. из го-
ди не у го ди ну се сма њу је обим па кет ских услу га и по ред за бе ле же-
ног ра ста е-тр го ви не. Је дан од раз ло га сма ње ња оби ма па кет ских 
по ши ља ка мо же се на ћи и у зна чај ном ра сту екс прес и ку рир ских 
услу га у по след ње вре ме, од но сно ро ба ко ја је пред мет е-тр го ви не у 
Ре пу бли ци Ср би ји у нај ве ћој ме ри се до ста вља пре ко опе ра то ра ко-
ји вр ше при јем, пре ра ду, пре воз и уру че ње екс прес по ши ља ка. 

Нај ве ће прет ње раз во ју по штан ских услу га пре све га се огле-
да ју у сма ње њу по тре ба ко ри сни ка за кла сич ним по штан ских 
услу га ма или њи хо ву суп сти ту ци ју елек трон ским услу га ма. Та ко-
ђе, је дан од про бле ма мо гу да пред ста вља ју и ре ла тив но ви со ки 
тро шко ви оба вља ња УПУ, пре све га у ру рал ним под руч ји ма.

Та бе ла 4-1 SWOT ана ли за по штан ских услу га у Ре пу бли ци 
Ср би ји
Сна ге Сла бо сти
 – Ре гу ла тор ни оквир ско ро у пот пу но сти 
у скла ду са ЕУ
 – Ре гу ли са на си ту а ци ја на тр жи шту кроз 
ак тив но сти Ми ни стар ства и НРТ-а
 – Кон ти ну и ран по раст екс прес по ши-
ља ка
 – Раз ви је на мре жа, ко ја је нај ве ћим де-
лом на ни воу европ ског про се ка
 – Отворен приступ мрежи ЈПО

 – Кон ти ну и ран пад бро ја пи смо но сних 
и па кет ских по ши ља ка
 – Се лек тив на при ме на ди рек ти ва ЕУ 
ве за них за сма ње ње ли ми та по ма си и 
це ни ре зер ви са них услу га по што Ср би ја 
има ста тус кан ди да та и ди рек ти ве ни су 
оба ве зу ју ће
 – Спо рост у до но ше њу од лу ка
 – Ви со ки тро шко ви пру жа ња УПУ у 
ру рал ним под руч ји ма

Шан се Прет ње
 – До би ја ње члан ства Ре пу бли ке Ср би је 
у ЕУ
 – Оче ки ва ни да љи при вред ни раст
 – Ства ра ње ефи ка сни јег по слов ног 
окру же ња
 – Раст тражње за новим услугама 
(е-трговина)

 – Сма ње ње по тре бе за кла сич ним по-
штан ским услу га ма
 – Суп сти ту ци ја елек трон ским услу га ма
 – Смањење броја становништва
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4.1.2.Мисија,визијаистратешкициљеви

Ми си ја
Ре пу бли ка Ср би ја ће сти му ли са ти да љи раз вој до ступ них, 

по у зда них, ефи ка сних и при сту пач них по штан ских услу га, са по-
себ ним ак цен том на област УПУ и омо гу ћи ти ко му ни ка ци ју свим 
гра ђа ни ма на чи та вој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је уз:

1) га ран ци ју сло бод ног про то ка по штан ских по ши ља ка;
2) оси гу ра ње до ступ но сти и одр жи во сти УПУ;
3) по ди за ње ква ли те та услу га и упо тре бу но вих тех но ло ги ја;
4) ме ђу по ве за ност из ме ђу стеј кхол де ра;
5) по ди за ње ни воа за до вољ ства ко ри сни ка сход но њи хо вим 

про мен љи вим по тре ба ма.
Ви зи ја
По штан ски сек тор оста је је дан од основ них и не за мен љи вих 

де ло ва (чи ни ла ца) на ци о нал не еко но ми је и да љег при вред ног и 
дру штве ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

Основ ни циљ Стра те ги је
Раз вој сек то ра по штан ских услу га ко ји ће за до во љи ти кон ти-

ну и ра но про мен љи ве по тре бе гра ђа на и при вре де и зна чај но до-
при не ти да љем еко ном ском и при вред ном ра сту Ре пу бли ке Ср би је.

Стра те шки ци ље ви
Има ју ћи у ви ду спро ве де не ана ли зе, опре де ље ња Ре пу бли ке 

Ср би је, као и де фи ни са не сна ге и шан се за раз вој, од но сно сла бо-
сти и прет ње ко је мо гу да угро зе да љи раз вој по штан ског сек то ра у 
Ре пу бли ци Ср би ји иден ти фи ко ва ни су сле де ћи стра те шки ци ље ви:

1) Раз вој по штан ског тр жи шта сход но по тре ба ма при вре де и 
гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је, а у скла ду са ди рек ти ва ма ЕУ и пре по-
ру ка ма СПС-а;

2) Раз вој одр жи вог уни вер зал ног по штан ског сер ви са у Ре-
пу бли ци Ср би ји у скла ду са дру штве ним, еко ном ским и тех но ло-
шким окру же њем;

3) Ино ва ци ја по сто је ћих и раз вој мо дер них по штан ских сер-
ви са у Ре пу бли ци Ср би ји кроз мо дер ни за ци ју и пот пу но ин те гри-
са ње про из вод ног порт фо ли ја;

4) Обез бе ђи ва ње ефи ка сног функ ци о ни са ња по штан ске мре-
же и уна пре ђе ње си гур но сти и без бед но сти у обла сти по штан ског 
са о бра ћа ја;

5) Уна пре ђе ње људ ских ре сур са у по штан ској де лат но сти и 
уна пре ђе ње уче шћа пред став ни ка Ре пу бли ке Ср би је у раз во ју са-
рад ње са ме ђу на род ним по штан ским ор га ни за ци ја ма.

4.2. Стра те ги ја раз во ја по штан ских услу га

4.2.1.Циљ1.Развојпоштанскогтржиштасходнопотребама
привредеиграђанаРепубликеСрбије,ускладусадирективама

ЕУипрепорукамаСПС-а

Раз вој по штан ског тр жи шта у Ре пу бли ци Ср би ји ре а ли зо ва-
ће се кроз сле де ће ме ре:

1) ли бе ра ли за ци ја тр жи шта по штан ских услу га и при ла го-
ђа ва ње по штан ског сек то ра у про це су при дру жи ва ња Ре пу бли ке 
Ср би је ЕУ;

2) при ступ мре жи јав ног по штан ског опе ра то ра.
Ме ра 1.1 Ли бе ра ли за ци ја тр жи шта по штан ских услу га у 

окви ру про це са при дру жи ва ња Ре пу бли ке Ср би је ЕУ и раз вој по-
штан ских услу га у скла ду са пре по ру ка ма СПС-а

Има ју ћи у ви ду по тре бу за рав но прав ним укљу чи ва њем по-
штан ског тр жи шта Ре пу бли ке Ср би је у европ ско по штан ско тр-
жи ште у на ред ном пе ри о ду, као и да љи раз вој кон ку рен ци је и по-
тре бу да JПО про фи та бил но по слу је, Ре пу бли ка Ср би ја тре ба да 
спро ве де да љу по сте пе ну ли бе ра ли за ци ју тр жи шта по штан ских 
услу га. По сту пак ли бе ра ли за ци је од ви јао би се кроз две фа зе. 

У пр вој фа зи, ли бе ра ли за ци ја би под ра зу ме ва ла и сма ње ње 
ре зер ви са ног под руч ја, те би ре зер ви са не по штан ске услу ге об у-
хва та ле пи смо но сне по шиљ ке ма се до 50 гра ма (уме сто до са да-
шњих 100 гра ма) и дво и по стру ког из но са по шта ри не за пи смо 
пр ве сто пе ма се и нај бр жег сте пе на пре но са, у УПС-у и МПС-у, 
као и пи сме на у суд ском, управ ном и пре кр шај ном по ступ ку, без 
об зи ра на ли ми те. 

У дру гом ко ра ку би се, у скла ду са Ди рек ти ва ма ЕУ, спро ве ла 
пот пу на ли бе ра ли за ци ја по штан ског тр жи шта и уки да ње ре зер ви-
са ног сер ви са, од но сно уки да ње ис кљу чи вог пра ва оба вља ња РПУ. 

Ак тив но сти за ре а ли за ци ју ове ме ре би би ле: 
Ак тив ност 1.1-1: До но ше ње но вог за ко на о по штан ским 

услу га ма;
Ак тив ност 1.1-2: До но ше ње под за кон ских ака та;
Ак тив ност 1.1-3: Еду ка ци ја уну тар сек то ра и упо зна ва ње са 

од ред ба ма но вог за ко на о по штан ским услу га ма;
Ак тив ност 1.1-4: Уна пре ђе ње про гра ма ме ђу на род не и ре ги-

о нал не са рад ње са др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ у про це су ли бе ра ли-
за ци је.

Ме ра 1.2 При ступ мре жи јав ног по штан ског опе ра то ра 
Ре пу бли ка Ср би ја, као кан ди дат за члан ство у ЕУ, у окви ру пре-

го ва рач ког по гла вља 3 (по све ће ног услу га ма) у оба ве зи је да у скла ду 
са Ди рек ти вом 2008/6/EC ре а ли зу је при ступ по штан ској мре жи ЈПО.

У прет ход ном пе ри о ду у Ре пу бли ци Ср би ји спро ве де не су од-
ре ђе не ак тив но сти у ве зи са при сту пом мре жи ЈПО. Кра јем 2014. 
го ди не РА ТЕЛ је усво јио Пра вил ник о на чи ну и усло ви ма при сту па 
по штан ској мре жи јав ног по штан ског опе ра то ра, а Јав но пред у зе ће 
„По шта Ср би је”, Бе о град по чет ком 2016. го ди не до не ло је Пра вил-
ник о по себ ним усло ви ма за при ступ по штан ској мре жи. И по ред 
по сто ја ња ових до ку ме на та, ко ји ма је омо гу ћен при ступ по штан-
ској мре жи, до са да ни је дан по штан ски опе ра тор у Ре пу бли ци Ср-
би ји ни је под нео зах тев за при сту пом по штан ској мре жи ЈПО.

За пот пу ну при ме ну ове ме ре по треб но је из вр ши ти од го ва-
ра ју ћу ана ли зу по сто је ћих ка па ци те та по штан ске мре же. За тим, на 
осно ву ана ли зе, де фи ни са ти при ступ не тач ке у по штан ској мре жи, 
вр сте и ми ни мал не ко ли чи не по ши ља ка са ко ји ма се мо же при сту-
пи ти по штан ској мре жи, це не за при ступ, при ступ по да ци ма, као и 
по ступ ке и про це ду ре ве за не за скла па ње уго во ра, об ра чун, на пла ту, 
ин стру мен те оси гу ра ња пла ћа ња и др. Усло ви при сту па мре жи мо-
ра ју би ти јав но об ја вље ни, уна пред по зна ти и да се при ме њу ју исто 
за све ко ри сни ке при сту па за исту вр сту и ко ли чи ну по ши ља ка.

Ак тив но сти за ре а ли за ци ју ове ме ре би би ле: 
Ак тив ност 1.2-1: Де фи ни са ње од го ва ра ју ћег мо де ла при сту-

па мре жи ЈПО у скла ду са од ред ба ма но вог за ко на о по штан ским 
услу га ма;

Ак тив ност 1.2-1: До но ше ње Оп штег ак та о при сту пу мре жи 
ЈПО у скла ду са од ред ба ма но вог за ко на о по штан ским услу га ма; 

Ак тив ност 1.2-3: Ин фор ми са ње по штан ских опе ра то ра о мо-
гућ но сти ма при сту па мре жи ЈПО.

4.2.2.Циљ2.Развојодрживогуниверзалногпоштанскогсервиса
уРепублициСрбијиускладусадруштвеним,економским

итехнолошкимокружењем

Раз вој одр жи вог уни вер зал ног по штан ског сер ви са у Ре пу-
бли ци Ср би ји у скла ду са дру штве ним, еко ном ским и тех но ло-
шким окру же њем ре а ли зо ва ће се кроз сле де ће ме ре:

1) обез бе ђи ва ње одр жа ва ња и утвр ђи ва ња на чи на фи нан си-
ра ња УПУ; 

2) обез бе ђи ва ње до ступ но сти УПУ свим гра ђа ни ма у скла ду 
са но вим за ко ном о по штан ским услу га ма.

Ме ра 2.1 Обез бе ђи ва ња одр жа ва ња и утвр ђи ва ња на чи на фи-
нан си ра ња УПУ

Пот пу на ли бе ра ли за ци је тр жи шта и уки да ње ре зер ви са них 
услу га ЈПО, мо гу ство ри ти од ре ђе не про бле ме, те због то га Ре пу-
бли ка Ср би ја мо ра има ти ја сно утвр ђе ну по ли ти ку це на уни вер-
зал не услу ге и на чин на док на де евен ту ал ног гу бит ка. Ово под ра-
зу ме ва и ин си сти ра ње на за кон ској оба ве зи ЈПО да во ди одво је не 
ра чу не за ре зер ви са не и не ре зер ви са не услу ге и по себ но ра чу но-
вод стве но пра ће ње свих услу га у окви ру УПУ. Пре уки да ња ре зер-
ви са не услу ге мо ра ју се ана ли зи ра ти тро шко ви УПУ и да ти но ви 
пред лог мо де ла за ње но фи нан си ра ње. 

Ра ди не сме та ног оба вља ња УПУ по треб но је де фи ни са ти од-
го ва ра ју ћи мо дел фи нан си ра ња УПУ. Овај мо дел би, из ме ђу оста-
лог, мо гао да пред ви ди од ре ђе ни „ком пен за ци о ни фонд” из ко јег би 
се пру жа о ци ма УПУ на док на ди ли тро шко ви оба вља ња исте уко-
ли ко пре ла зе оства ре не при хо де. У крај њем слу ча ју уко ли ко „ком-
пен за ци о ни фонд” ни је до во љан за по кри ва ње свих тро шко ва УПУ 
не до ста ју ћа сред ства би се обез бе ди ла из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је.

Ак тив но сти за ре а ли за ци ју ове ме ре би би ле: 
Ак тив ност 2.1-1: Ана ли за и про ра чун тро шко ва пру жа ња 

УПУ у скла ду са пла ни ра ним сма ње њем об у хва та РПУ;
Ак тив ност 2.1-2: Пу на при ме на во ђе ња одво је ног ра чу но вод-

ства и ало ка ци је тро шко ва ЈПО;
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Ак тив ност 2.1-3: Ре ви зи ја и ве ри фи ка ци ја во ђе ња одво је ног 

ра чу но вод ства ЈПО;
Ак тив ност 2.1-4: Ре ви зи ја мо де ла фи нан си ра ња УПУ.
Ме ра 2.2 Обез бе ђи ва ње до ступ но сти УПУ свим гра ђа ни ма у 

скла ду са но вим за ко ном о по штан ским услу га ма
УПУ, као услу га од оп штег ин те ре са, пред ста вља скуп по-

штан ских услу га ко је се оба вља ју у кон ти ну и те ту на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је, у окви ру про пи са ног ква ли те та, по при сту-
пач ним це на ма и под јед на ким усло ви ма за све ко ри сни ке. УПУ 
у УПС-у и МПС-у, об у хва та при јем, сор ти ра ње, пре воз и уру че-
ње: пи смо но сних по ши ља ка ма се до два ки ло гра ма; пре по ру че них 
пи смо но сних по ши ља ка и пи смо но сних по ши ља ка са озна че ном 
вред но шћу; пи сме на у суд ском, управ ном и пре кр шај ном по ступ-
ку, без об зи ра на ли ми те; по штан ских упут ни ца; па ке та ма се до 10 
ки ло гра ма; уру че ње па ке та ма се до 20 ки ло гра ма у МПС-у; се ко-
гра ма ма се до се дам ки ло гра ма, без на пла те по шта ри не у уну тра-
шњем са о бра ћа ју.

Ефи ка сно функ ци о ни са ње про це са пру жа ња УПУ под ра зу ме-
ва ло би кон ти ну и ра но ан га жо ва ње ми ни стар ства над ле жног за об-
ласт по штан ских услу га и НРТ пре све га на пра ће њу и де фи ни са њу 
УПУ, ко ја је у скла ду тре нут ним по тре ба ма гра ђа на Ре пу бли ке Ср-
би је. Ова ме ра тре ба да об у хва ти и до сти за ње про пи са них стан дар-
да ква ли те та пру жа ња овог се та услу га, као и стал ног над зо ра над 
пру жа њем УПУ од стра не опе ра то ра (ЈПО, дру ги пру жа о ци УПУ).

Ак тив но сти за ре а ли за ци ју ове ме ре би би ле: 
Ак тив ност 2.2-1: Де фи ни са ње УПУ у скла ду са дру штве ним, 

тех но ло шким и еко ном ским окру же њем;
Ак тив ност 2.2-2: До сти за ње про пи са них стан дар да ква ли те-

та пру жа ња УПУ;
Ак тив ност 2.2-3: До но ше ње ак та ко јим се бли же уре ђу ју 

усло ви при сту па УПУ осо ба ма са ин ва ли ди те том;
Ак тив ност 2.2-4: Кон тро ла ис пу ње но сти усло ва обављањa УПУ.

4.2.3.Циљ3.Иновацијапостојећихиразвојмодерних
поштанскихсервисауРепублициСрбијикрозмодернизацију

ипотпуноинтегрисањепроизводногпортфолија.

Ино ва ци ја по сто је ћих и раз вој мо дер них по штан ских сер ви-
са у Ре пу бли ци Ср би ји кроз мо дер ни за ци ју и пот пу но ин те гри са-
ње про из вод ног порт фо ли ја ре а ли зо ва ће се кроз сле де ће ме ре:

1) мо дер ни за ци ја и ди вер си фи ка ци ја по штан ских сер ви са;
2) раз вој е-по штан ских сер ви са;
3) по др шка раз во ју е-тр го ви не у скла ду са ECOM PRO про-

гра мом.
Ме ра 3.1  – Мо дер ни за ци ја и ди вер си фи ка ци ја по штан ских 

сер ви са
Ка ко би се на аде ква тан на чин за до во љи ле про мен љи ве по-

тре бе ко ри сни ка, ко је се по след њих го ди на де ша ва ју на гло бал ном 
ни воу, где је при су тан кон стан тан пад пи смо но сних по ши ља ка, 
као и раст па кет ских и ло ги стич ких услу га, ве ћи на по штан ских 
опе ра то ра при сту па ди вер си фи ка ци ји сво јих сер ви са. С дру ге 
стра не, по штан ски сек тор се на ла зи у ве о ма до број стра те шкој по-
зи ци ји, има ју ћи у ви ду да гло бал на сек тор ска по ве за ност, као и 
при ступ ин тер не ту отва ра ју но ва тр жи шта у сми слу укљу чи ва ња 
ру рал них сре ди на и ства ра ње при ли ке за раз вој еко но ми је и тр го-
ви не. Све ово пред ста вља по вољ ну кли му за раз вој но вих и мо дер-
ни за ци ју по сто је ћих сер ви са. 

Про цес мо дер ни за ци је и ди вер си фи ка ци је по штан ских сер-
ви са ни је јед но ста ван и ве ћи на по штан ских опе ра то ра се су о ча ва 
са си ту а ци јом да би ра ју да ли да на ста ве са раз во јем по штан ске 
мре же на ба зи ни ских тро шко ва и ве ли ког оп се га услу га или да се 
фо ку си ра ју на услу ге са ве ли ким фи нан сиј ским по тен ци ја лом. На 
по тре бу за мо дер ни за ци јом по сто је ћих и раз во јем но вих сер ви са 
ве ли ки ути цај има ју и ко ри сни ци по штан ских услу га, ко ји у по-
след ње вре ме у ве ли кој ме ри ути чу на опе ра то ре да кре и ра ју услу-
ге пре ма њи хо вим зах те ви ма.

Др жа ва би сто га тре ба ла да под сти че про цес ино ва ци ја у 
тро ди мен зи о нал ну мре жу. Осим под сти ца ја раз во ју но вих услу-
га, ко је тре ба кон крет ним пла но ви ма да обез бе ди Вла да (над ле-
жно ми ни стар ство) као и НРТ нео п ход но је да од ре ђе не сту ди је о 
уво ђе њу но вих услу га при пре ми ЈПО и дру ги опе ра то ри. Др жа ва 
тре ба да под сти че но ве услу ге кроз фи нан си ра ње ис тра жи вач ких 
про је ка та и сту ди ја а ЈПО и дру ги опе ра то ри до но се сво је пла но ве 
раз во ја но вих услу га.

Ак тив но сти за ре а ли за ци ју ове ме ре би би ле: 
Ак тив ност 3.1-1: Из ра да про је ка та и сту ди ја у ци љу раз ви ја-

ња но вих по штан ских услу га;
Ак тив ност 3.1-2: Пре у зи ма ње ис ку ста ва нај бо ље прак се др-

жа ва чла ни ца ЕУ у ве зи са са вре ме ним по штан ским тех но ло ги ја-
ма и ана ли за мо гућ но сти при ме не истих у Ре пу бли ци Ср би ји. 

Ме ра 3.2  – Раз вој е-по штан ских сер ви са
Ино ва ци је у ви ду при ме не ИКТ-а по ста ле су са став ни део 

са вре ме них по штан ских тр жи шта. Тех но ло ги ја да нас ме ња на чин 
ко му ни ка ци је из ме ђу љу ди, као и на чи не пру жа ња по штан ских 
услу га. У по след ње вре ме при су тан је тренд за ме не тра ди ци о нал-
них по штан ских услу га елек трон ским (е-по штан ским) услу га ма. 
У е-по штан ске услу ге спа да ју: елек трон ски по штан ски сан ду чић, 
е-те ле грам, е-раз глед ни ца, е-мар ка, хи брид на по шта, оnline оба ве-
ште ње о по шиљ ка ма, оnline за др жа ва ње ис по ру ке и др.

При ме на е-по штан ских услу га до при но си по ве ћа њу про дук-
тив но сти и кон ку рент но сти по штан ских опе ра то ра, те би ак тив-
но тре ба ло при сту пи ти њи хо вом раз во ју и им пле мен та ци ји кроз: 
при ме ну по штан ске ви ше на мен ске плат фор ме за е-услу ге за ши-
ре ње и ја ча ње по сло ва ња, про мо ци ју сред ста ва по штан ске мре же 
у ди ги тал ном про сто ру и по ну ду но вих е-по штан ских услу га ко је 
при ка зу ју зна чај по ште у гло бал ној ди ги тал ној еко но ми ји. 

Ак тив но сти за ре а ли за ци ју ове ме ре би би ле: 
Ак тив ност 3.2-1: Из ра да про је ка та и сту ди ја уна пре ђе ња 

по сто је ћих по штан ских е-услу га и пре тва ра ња тра ди ци о нал них 
услу га у е-услу ге;

Ак тив ност 3.2-2: Из ра да про је ка та и сту ди ја раз во ја и им пле-
мен та ци је но вих по штан ских е-услу га;

Ак тив ност 3.2-3: Про мо ци ја сред ста ва по штан ске мре же у 
ди ги тал ном про сто ру.

Ме ра 3.3  – По др шка раз во ју е-тр го ви не у скла ду са ECOM-
PRO про гра мом

Тр жи ште е-тр го ви не у Ре пу бли ци Ср би ји је у фа зи ин тен зив-
ног ра ста у по след њих не ко ли ко го ди на што је се у ве ли кој ме-
ри од ра зи ло и на по сло ва ње по штан ских опе ра то ра ко ји пру жа ју 
услу ге у овом сег мен ту. Код ве ћи не по штан ских опе ра то ра е-тр го-
ви на је пре по зна та као је дан од бит них фак то ра еко ном ског ра ста. 
Уоче на је стал на тен ден ци ја ра ста услу га, а по је ди ни опе ра то ри су 
за бе ле жи ли по раст бро ја по шиљ ка у 2015. го ди ни за ви ше од 50% 
у од но су на прет ход ну го ди ну.

Ка да је реч о по штан ском сек то ру за да ље уна пре ђе ње е-тр-
го ви не у Ре пу бли ци Ср би ји по треб но је пред у зе ти не ко ли ко ко ра-
ка. Пре све га, по штан ски сек тор би тре бао да да ље ра ди на раз-
во ју и уна пре ђе њу ло ги стич ких услу га, ко ји ма би се ком пле ти рао 
ла нац вред но сти е-тр го ви не за оне тр гов це ко ји не ма ју вла сти те 
ло ги стич ке ка па ци те те. У том сми слу по штан ски опе ра то ри, ко ји 
же ле ак тив но да по слу ју у сег мен ту е-тр го ви не, тре ба ло би да ље 
да раз ви ја ју од го ва ра ју ћу мре жу за до ста ву па ке та и на тај на чин 
обез бе де да се услу ге е-тр го ви не мо гу ко ри сти ти на чи та вој те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. За тим, у на ред ном пе ри о ду тре ба де фи-
ни са ти и ре а ли зо ва ти је дин стве но пра ће ње по ши ља ка е-тр го ви не 
од про дав ца до куп ца. Оси гу ра ти са рад њу са дру гим опе ра то ри ма 
зе ма ља ЕУ ко ји пру жа ју услу ге у сек то ру е-тр го ви не, као и ак тив-
ну са рад њу са СПС-ом у окви ру ECOM PRO про гра ма. ECOM PRO 
je про грам раз ви јен од стра не УПУ-а са ци љем уна пре ђе ња елек-
трон ске тр го ви не кроз ства ра ње мул ти функ ци о нал не, ин те гри са не 
и по у зда не ин фра струк ту ре, ка ко би се ство ри ло је дин стве но тр-
жи ште е-тр го ви не. Та ко ђе, по штан ски опе ра то ри би тре ба ли да се 
ак тив но укљу че у са рад њу са дру гим над ле жним ин сти ту ци ја ма у 
де фи ни са ње си сте ма по вра ћа ја ро бе (про це ду ре и ро ко ви) ко ја је 
пред мет е-тр го ви не уко ли ко ку пац ни је за до во љан.

Ак тив но сти за ре а ли за ци ју ове ме ре би би ле: 
Ак тив ност 3.3-1: Де фи ни са ње мо де ла по др шке раз во ја е-тр-

го ви не у скла ду са ECOM PRO про гра мом;
Ак тив ност 3.3-2: Раз вој и при ме на од го ва ра ју ћих софт вер-

ских плат фор ми за е-тр го ви ну од стра не по штан ских опе ра то ра.

4.2.4.Циљ4.Обезбеђивањеефикасногфункционисања
поштанскемрежеиунапређењесигурностиибезбедностиу

областипоштанскогсаобраћаја

Обез бе ђе ње ефи ка сно сти функ ци о ни са ња и одр жи вост по-
штан ске мре же ре а ли зо ва ће се кроз сле де ће ме ре:

1) одр жи вост и ефи ка сност по штан ске мре же;
2) ин тер о пе ра бил ност са ме ђу на род ном мре жом и ра ти фи ка-

ци ја ме ђу на род не по штан ске ре гу ла ти ве.
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Ме ра 4.1 Одр жи вост и ефи ка сност по штан ске мре же 
За штит не ме ре ко је тре ба да се при ме њу ју у обла сти си гур-

но сти и без бед но сти ко ри сни ка по штан ских услу га, за по сле них у 
по штан ској де лат но сти и по штан ских по ши ља ка, тре ба да бу ду у 
скла ду са стан дар ди ма ЕУ, од но сно од го ва ра ју ћим за кон ским нор-
ма ма и стан дар ди ма. По треб но је обез бе ди ти кон ти ну и ра но пра ће-
ње и струч ну об ра ду па ра ме тра без бед но сног и укуп ног окру же-
ња, са ци љем стал ног уна пре ђе ња си сте ма без бед но сти и за шти те, 
као и пер ма нент ну еду ка ци ју за по сле них у по штан ском сек то ру.

Пи та њи ма одр жи вог раз во ја у по штан ском сек то ру СПС се 
ба ви ви ше од 20 го ди на од осни ва ња рад них гру па за пи та ња жи-
вот не сре ди не па до де фи ни са ња одр жи вог раз во ја као пи та ња од 
су штин ског зна ча ја за цео по штан ски сек тор, при че му се одр жи-
ви раз вој по сма тра у нај ши рем сми слу кроз со ци јал на пи та ња, 
очу ва ње жи вот не сре ди не и одр жи вост по штан ског мо де ла по сло-
ва ња. На до са да шњим стра те шким кон фе рен ци ја ма СПС је одр-
жи ви раз вој свр стао ме ђу основ не ци ље ве и де фи ни сао је чи тав 
низ ак тив но сти и ини ци ја ти ва ко је тре ба да до при не су одр жи вом 
раз во ју по штан ског сек то ра. Пре све га се ту ми сли на да љу про мо-
ци ју одр жи вог раз во ја са ци љем по ди за ња све сти о од го вор но сти 
пре ма жи вот ној сре ди ни и дру штву, за тим, раз вој по штан ске ин-
фра струк ту ре ко ја има ми ни ма лан ути цај на жи вот ну сре ди ну, као 
и ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је и сл.

Вла да, од но сно над ле жно ми ни стар ство за јед но са НРТ и 
по штан ским опе ра то ри ма тре ба да, кроз низ ак тив но сти, по диг-
не свест о зна ча ју одр жи вог раз во ја по штан ског сек то ра и без бед-
но сти и си гур но сти у овој обла сти, као и да ство ри од го ва ра ју ћу 
осно ву за ње го ву при ме ну у по штан ском сек то ру.

Ак тив но сти за ре а ли за ци ју ове ме ре би би ле: 
Ак тив ност 4.1-1: Еду ка ци ја за по сле них у по штан ском сек то-

ру у ве зи при ме не стан дар да без бед но сти и си гур но сти;
Ак тив ност 4.1-2: Уна пре ђе ње без бед но сти по ши ља ка;
Ак тив ност 4.1-3: Пред у зи ма ње ак тив но сти у ци љу за шти те 

жи вот не око ли не;
Ак тив ност 4.1-4: По ди за ње све сти и дру штве но од го вор но 

по сло ва ње.
Ме ра 4.2 Ин тер о пе ра бил ност са ме ђу на род ном мре жом и ра-

ти фи ка ци ја ме ђу на род не по штан ске ре гу ла ти ве
Основ ни циљ ин тер о пе ра бил но сти је да оси гу ра ефи ка сно 

функ ци о ни са ње и ко ор ди на ци ју на ци о нал не по штан ске мре же са 
ме ђу на род ном по штан ском мре жом. То укљу чу је фи зич ке, елек-
трон ске и фи нан сиј ске мре же по штан ског сек то ра, као и при ме ну 
ме ђу на род не по штан ске ре гу ла ти ве. С тим у ве зи, Ре пу бли ка Ср-
би ја, као др жа ва чла ни ца СПС-а, је у оба ве зи да од 1. ја ну а ра 2018. 
го ди не у оба вља њу МПС-а при ме њу је ак та до не та на 26. Кон гре су 
СПС-а, на осно ву ко јих ће се ова област уре ђи ва ти у на ред не че-
ти ри го ди не.

С дру ге стра не по треб но је ко ор ди ни са ти за јед нич ке зах те-
ве свих парт не ра у лан цу снаб де ва ња уз раз вој стан дард ног по-
слов ног мо де ла за је дин стве ну по штан ску те ри то ри ју. Сход но то-
ме, нео п ход но је кон ти ну и ра но при ме њи ва ти но ве ИКТ ка ко би 
се по бољ шао при ступ и учи нак. Осим то га, по треб но је и стал на 
са рад ња и са дру гим др жав ним ин сти ту ци ја ма у ци љу при ме не је-
дин стве ног на чи на адре со ва ња, ко ји ће олак ша ти ко му ни ка ци ју и 
обез бе ди ти ве ћи ква ли тет оба вља ња УПУ.

Ак тив но сти за ре а ли за ци ју ове ме ре би би ле: 
Ак тив ност 4.2- 1: До но ше ње но вог за ко на о по твр ђи ва њу 

ака та СПС-а;
Ак тив ност 4.2-2: Сти му ли са ње упо тре бе ИКТ-а ка ко би се 

по бољ шао при ступ и учи нак;

Ак тив ност 4.2-3: Про мо ви са ње адре со ва ња у на ци о нал ном 
по штан ском си сте му.

4.2.5.Циљ5.Унапређењељудскихресурсаупоштанској
делатностииунапређењеучешћапредставникаРепублике
Србијеуразвојусарадњесамеђународнимпоштанским

организацијама

Је дан од кључ них фак то ра раз во ја по штан ске де лат но сти у 
Ре пу бли ци Ср би ји је раз вој људ ских ре сур са, ко је је по треб но кон-
ти ну и ра но об у ча ва ти у ци љу при ме не но вих стан дар да ква ли те-
та, но вих по штан ских тех но ло ги ја, као и но ве ре гу ла ти ве ко јом ће 
се ути ца ти на зна чај но уна пре ђе ње по штан ског тр жи шта. По ред 
на ве де ног, а у ци љу обез бе ђе ња при сту па раз вој ним про гра ми ма, 
раз ме ни по штан ских екс пе ра та, уче шћу у ре ги о нал ним про јек ти-
ма ре фор ме по штан ског сек то ра, као и у пре у зи ма њу ис ку ста ва 
нај бо ље прак се, по треб но је спро ве сти уна пре ђе ње са рад ње са ме-
ђу на род ним по штан ским ор га ни за ци ја ма.

Ре а ли за ци ја овог ци ља вр ши ће се кроз сле де ће ме ре:
1) раз вој људ ских ре сур са и уна пре ђе ње ад ми ни стра тив них 

ка па ци те та у по штан ском сек то ру;
2) уна пре ђе ње са рад ње са ме ђу на род ним по штан ским ор га-

ни за ци ја ма кроз ак тив но уче шће пред став ни ка Ре пу бли ке Ср би је.
Ме ра 5.1 Раз вој људ ских ре сур са и уна пре ђе ње ад ми ни стра-

тив них ка па ци те та у по штан ском сек то ру 
Има ју ћи у ви ду пла ни ра не ак тив но сти ко је ће се спро во ди ти 

у пе ри о ду на кон до но ше ња но вог за ко на о по штан ским услу га ма, 
као и ак тив но сти ко је ће у на ред ном пе ри о ду би ти ин тен зи ви ра не 
у ци љу отва ра ња пре го ва рач ких по гла вља ко је се од но се на ову 
област, а ка ко би се што пре ство ри ли усло ви за при дру жи ва ње ЕУ, 
по треб но је уна пре ди ти по сто је ће ад ми ни стра тив не ка па ци те те.

По ред на ве де ног, по треб но је стал но спро во ђе ње ак тив но сти 
усме ре них ка раз во ју људ ских ре сур са, као и пред у зи ма ње свих 
ак тив но сти у ве зи са со ци јал ним ди ја ло гом и оси гу ра њем јед на-
ких усло ва ра да за за по сле не у свим по штан ским опе ра то ри ма. 
Осим то га раз вој људ ских ре сур са оства ри вао би се кроз раз ли чи-
те об ли ке обра зо ва ња, струч ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња, 
као што су ин те р не и екс тер не обу ке, пре ква ли фи ка ци ја и до ква-
ли фи ка ци ја за по сле них, по ла га ње струч них ис пи та, уче шће на се-
ми на ри ма, сај мо ви ма, кон фе рен ци ја ма и сим по зи ју ми ма и дру го.

Ак тив но сти за ре а ли за ци ју ове ме ре би би ле: 
Ак тив ност 5.2-1: Спро во ђе ње струч ног уса вр ша ва ња и оспо-

со бља ва ња за по сле них у по штан ској де лат но сти;
Ак тив ност 5.2-2: Уна пре ђе ње ад ми ни стра тив них ка па ци те та; 
Ак тив ност 5.2-3: Спро во ђе ње со ци јал ног ди ја ло га.
Ме ра 5.2 Уна пре ђе ње са рад ње са ме ђу на род ним по штан ским 

ор га ни за ци ја ма кроз ак тив но уче шће пред став ни ка Ре пу бли ке Ср би је 
Основ ни циљ ме ре са рад ње Ре пу бли ке Ср би је са ме ђу на род-

ним по штан ским ор га ни за ци ја ма је усме рен је ка уна пре ђе њу са-
рад ње са ре ле вант ним ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма ра ди обез-
бе ђе ња при сту па раз вој ним про гра ми ма, раз ме ни по штан ских 
екс пе ра та, уче шћу у ре ги о нал ним про јек ти ма ре фор ме по штан-
ског сек то ра и сл. Ово, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва да се у на ред-
ном пе ри о ду обез бе ди и уна пре ди са рад ња над ле жног ми ни стар-
ства, НРТ-а, као и свих по штан ских опе ра то ра, са ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма и те ли ма у обла сти по штан ских услу га, пу тем 
ак тив ни јег уче шћа пред став ни ка Ре пу бли ке Ср би је у ре а ли за ци ји 
ове са рад ње. 

Ак тив но сти за ре а ли за ци ју ове ме ре би би ле: 
Ак тив ност 5.3-1: Уна пре ђе ње са рад ње са СПС-ом; 
Ак тив ност 5.3-2: Уна пре ђе ње са рад ње са ЦЕРП и ЕРГП;
Ак тив ност 5.3-3: Уна пре ђе ње са рад ње са По стЕ вро пом.
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5. АК ЦИ О НИ ПЛАН РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ РАЗ ВО ЈА ПО ШТАН СКИХ УСЛУ ГА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ 

У ци љу пот пу не ре а ли за ци је Стра те ги је, са чи њен је Ак ци о ни план ко јим су пред ви ђе не ак тив но сти, ро ко ви из вр ше ња и но си о ци 
по сла од го вор ни за ре а ли за ци ју по је ди них ак тив но сти и то пре све га: Вла да, ми ни стар ство над ле жно за област по штан ских услу га  – 
МТТТ, РА ТЕЛ, ЈПО, оста ли ПО, као и дру ги ор га ни др жав не упра ве ко ји ће да ти до при нос раз во ју и уна пре ђе њу по штан ског тр жи шта.

1. ЦИЉ 1: РАЗ ВОЈ ПО ШТАН СКОГ ТР ЖИ ШТА СХОД НО ПО ТРЕ БА МА ПРИ ВРЕ ДЕ И ГРА ЂА НА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ, У 
СКЛА ДУ СА ДИ РЕК ТИ ВА МА ЕУ И ПРЕ ПО РУ КА МА СВЕТ СКОГ ПО ШТАН СКОГ СА ВЕ ЗА 
Ре зул тат 1.1 Спро ве де ни да љи ко ра ци у ли бе ра ли за ци ји тр жи шта по штан ских услу га 
и при ла го ђа ва њу по штан ског сек то ра у про це су при дру жи ва ња Ре пу бли ке Ср би је ЕУ

Ре зул тат 1.2 Омо гу ћен при ступ мре жи ЈПО

По ка за те љи: 
Број по штан ских опе ра то ра на тр жи шту Ре пу бли ке Ср би је
ПВ: 56
ЦВ: 60
Број за по сле них у по штан ској де лат но сти
ПВ: 17964
ЦВ: 18150

Бр. Активност Рок за реализацију По ка за те љи са по чет ном  
и ци ља ном вред но шћу Извори провере Фи нан сиј ска

средства
Носилац  

активности Партнери

1.1 Ме ра 1.1 Ли бе ра ли за ци ја тр жи шта по штан ских услу га у окви ру про це са при дру жи ва ња Ре пу бли ке Ср би је ЕУ и раз вој по штан ских услу га у скла ду са пре по ру ка ма 
СПС-а 

1.1-1 До но ше ње но вог за ко на о по штан ским услу-
га ма

4. квар тал 2017. 
го ди не

До нет но ви за кон
ПВ: „ни је до нет”
ЦВ: „донет”

Слу жбе ни гла сник РС РА МТТТ НРТ

1.1-2 До но ше ње под за кон ских ака та 4. квар тал 2018. 
го ди не

До не та под за кон ска ак та
ПВ: „ни су до не та”
ЦВ: „донета”

Слу жбе ни гла сник РС РА МТТТ, НРТ

1.1-3 Еду ка ци ја уну тар сек то ра и упо зна ва ње са од-
ред ба ма но вог за ко на о по штан ским услу га ма

1. квар тал 2019. 
го ди не

Број спро ве де них еду-
ка ци ја
ПВ: 0
ЦВ: 5 

Из ве штај о ра ду МТТТ, 
офи ци јел ни сајт МТТТ

РА МТТТ

1.1-4 Уна пре ђе ње про гра ма ме ђу на род не и ре ги о нал-
не са рад ње са др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ у про це-
су ли бе ра ли за ци је

4. квартал 2020. 
године

Број ра ди о ни ца, се ми на-
ра и сту диј ских по се та

ПВ: 0
ЦВ: 4

Из ве штај о ра ду МТТТ и 
Из ве штај о ра ду РА ТЕЛ-а

РА МТТТ НРТ, ЈПО

1.2 Ме ра 1.2 При ступ мре жи ЈПО
1.2-1 Де фи ни са ње од го ва ра ју ћег мо де ла при сту па 

мре жи ЈПО у скла ду са од ред ба ма но вог за ко на 
о по штан ским услу га ма

3. квар тал 2018. 
го ди не

Де фи ни са ње мо де ла
ПВ: „ни је де фи ни сан”
ЦВ: „дефинисан”

Из ве штај о ра ду РА ТЕЛ-а РА НРТ ЈПО

1.2-2 До но ше ње Оп штег ак та о при сту пу мре жи ЈПО 
у скла ду са од ред ба ма но вог за ко на о по штан-
ским услу га ма

4. квар тал 2018. 
го ди не

До нет но ви акт
ПВ: „ни је до нет”
ЦВ: „донет”

Слу жбе ни гла сник РС РА НРТ ЈПО

1.2-3 Ин фор ми са ње по штан ских опе ра то ра о мо гућ-
но сти ма при сту па мре жи ЈПО

трајно Број са ста на ка
ПВ:0
ЦВ:4

Из ве штај о ра ду РА ТЕЛ-а РА НРТ ЈПО, ПО

2. ЦИЉ 2: Раз вој одр жи вог уни вер зал ног по штан ског сер ви са у Ре пу бли ци Ср би ји у скла ду са дру штве ним, еко ном ским и тех но ло-
шким окру же њем
Ре зул тат 2.1 Обез бе ђе на одр жи вост и утвр ђен на чин фи нан си ра ња УПУ

Ре зул тат 2.2 Обез бе ђе на до ступ ност УПУ свим гра ђа ни ма у скла ду са но вим за ко ном

По ка за те љи: 
Број је ди ни ца по штан ске мре же у окви ру УПУ
ПВ: 1287 
ЦВ: 1296
Број по штан ских сан ду чи ћа у окви ру УПУ
ПВ: 1964
ЦВ: 1990

Бр. Активност Рок за реализацију По ка за те љи са по чет ном 
и ци ља ном вред но шћу Из во ри про ве ре Фи нан сиј ска

средства
Носилац 

активности Парт не ри

2.1 Мера 2.1 Обезбеђивање одржавања и утврђивања начина финансирања УПУ
2.1-1 Ана ли за и про ра чун тро шко ва пру жа ња УПУ у 

скла ду са пла ни ра ним сма ње њем об у хва та РПУ
3. квар тал 2018. 
го ди не

Ура ђен про ра чун
ПВ: „ни је ура ђен”
ЦВ: „урађен”

Из ве штај о ра ду РА ТЕЛ-а 
и Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Про гра ма по сло ва ња ЈПО

3.000.000 рсд 
(НРТ)

ЈПО, НРТ

2.1-2 Пу на при ме на во ђе ња одво је ног ра чу но вод ства 
и ало ка ци је тро шко ва ЈПО

1. квар тал 2019. 
го ди не

При ме ње но одво је но 
ра чу но вод ство
ПВ „ни је при ме ње но”
ЦВ:„примењено“

Из ве штај о ра ду РА ТЕЛ-а 
и Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Про гра ма по сло ва ња ЈПО

РА ЈПО, НРТ

2.1-3 Ре ви зи ја и ве ри фи ка ци ја во ђе ња одво је ног ра-
чу но вод ства ЈПО

2. квар тал 2019. 
го ди не

Ве ри фи ка ци ја
ПВ: „ни је ве ри фи ко-
ва но”
ЦВ: „верификовано” 

Из ве штај о ра ду РА ТЕЛ-а 
и Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Про гра ма по сло ва ња ЈПО

РА НРТ ЈПО

2.1-4 Ре ви зи ја мо де ла фи нан си ра ња УПУ 3. квар тал 2020. 
го ди не

Ре ви зи ја
ПВ: „ни је из вр ше на”
ЦВ: „извршена”

Из ве штај о ра ду МТТТ и 
Из ве штај о ра ду РА ТЕЛ-а

РА НРТ, МТТТ ЈПО

2.2 Ме ра 2.2 Обез бе ђи ва ње до ступ но сти УПУ свим гра ђа ни ма у скла ду са но вим за ко ном о по штан ским услу га ма
2.2-1 Де фи ни са ње УПУ у скла ду са дру штве ним, 

тех но ло шким и еко ном ским окру же њем
4. квар тал 2017. 
го ди не

Де фи ни са на УПУ
ПВ: „ни је де фи ни са на”
ЦВ: „дефинисана”

Слу жбе ни гла сник РС РА MTTT НРТ
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2.2-2 До сти за ње про пи са них стан дар да ква ли те та 
пру жа ња УПУ

3. квар тал 2020. 
го ди не

Број при ме ње них срп-
ских стан дар да
ПВ: 0
ЦВ: 3

Из ве штај о ста њу ква ли те-
та УПУ и Из ве штај о ра ду 
РА ТЕЛ-а

80.791.328,00  
РСД (ЈПО)

ЈПО НРТ

2.2-3 До но ше ње ак та ко јим се бли же уре ђу ју усло ви 
при сту па УПУ осо ба ма са ин ва ли ди те том

4. квар тал 2018. 
го ди не

До нет акт
ПВ: „ни је до нет”
ЦВ: „донет”

Слу жбе ни гла сник РС РА МТТТ

2.2-4 Контролa ис пу ње но сти усло ва оба вља ња УПУ 4. квар тал 2020. 
го ди не

Број над зо ра

ПВ: 0
ЦВ: 20

Из ве штај о ра ду МТТТ, 
Из ве штај о ста њу ква ли-
те та УПУ

РА МТТТ

3. ЦИЉ 3: Ино ва ци ја по сто је ћих и раз вој мо дер них по штан ских сер ви са у Ре пу бли ци Ср би ји кроз мо дер ни за ци ју и пот пу но ин те-
гри са ње про из вод ног порт фо ли ја
Ре зул тат 3.1 Спро ве де на мо дер ни за ци ја и ди вер си фи ка ци ја по штан ских сер ви са 
Ре зул тат 3.2 Оства рен раз вој е-по штан ских сер ви са 
Резултат 3.3 Пружена подршка развоју е-трговине у складу са ECOMPRO програмом

По ка за те љи: 
Број ре а ли зо ва них про је ка та у ве зи раз во ја по сто је ћих и но вих услу га
ПВ: 0 
ЦВ: 3

Бр. Ак тив ност Рок за реализацију По ка за те љи са по чет ном 
и ци ља ном вред но шћу Из во ри про ве ре Фи нан сиј ска

средства
Носилац 

активности Парт не ри

3.1 Мера 3.1 Модернизација и диверсификација поштанских сервиса
3.1-1 Из ра да про је ка та и сту ди ја у ци љу раз ви ја ња 

но вих по штан ских услу га
4. квар тал 2018. 
го ди не

Број про је ка та
ПВ:0
ЦВ:2

Из ве штај о ра ду МТТТ и 
Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Про гра ма по сло ва ња ЈПО 
ре а ли за ци ји Про гра ма 
по сло ва ња ЈПО

РА ЈПО, ПО НРТ

3.1-2 Пре у зи ма ње ис ку ста ва нај бо ље прак се др жа ва 
чла ни ца ЕУ у ве зи са са вре ме ним по штан ским 
тех но ло ги ја ма и ана ли за мо гућ но сти при ме не 
истих у Ре пу бли ци Ср би ји

4. квар тал 2018. 
го ди не

Број ра ди о ни ца и сту диј-
ских по се та
ПВ: 0
ЦВ: 3

Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Про гра ма по сло ва ња ЈПО

РА ЈПО, ПО

3.2 Мера 3.2 Развој е-поштанских сервиса
3.2-1 Из ра да про је ка та и сту ди ја уна пре ђе ња по-

сто је ћих по штан ских е-услу га и пре тва ра ња 
тра ди ци о нал них услу га у е-услу ге

4. квар тал 2018. 
го ди не

Број про је ка та
ПВ:0
ЦВ:1

Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Про гра ма по сло ва ња ЈПО

5.124.000,00 
РСД (ЈПО)

ЈПО, ПО НРТ

3.2-2 Из ра да про је ка та и сту ди ја раз во ја и им пле мен-
та ци је но вих по штан ских е-услу га

1. квар тал 2019. 
го ди не

Број про је ка та
ПВ:0
ЦВ:1

Из ве штај о ра ду МТТТ и 
Из ве штај о ра ду РА ТЕЛ-а

РА ЈПО, ПО НРТ

3.2-3 Про мо ци ја сред ста ва по штан ске мре же у ди ги-
тал ном про сто ру

3. квар тал 2020. 
го ди не

Број про мо ци ја
ПВ:0
ЦВ:3

Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Про гра ма по сло ва ња ЈПО

РА ЈПО МТТТ

3.3 Ме ра 3.3 По др шка раз во ју е-тр го ви не у скла ду са ECOM PRO про гра мом
3.3-1 Де фи ни са ње мо де ла по др шке раз во ја е-тр го ви-

не у скла ду са ECOM PRO про гра мом
2. квар тал 2019. 
го ди не

Утвр ђен мо дел
ПВ: „ни је утвр ђен”
ЦВ: „утврђен”

Из ве штај о ра ду РА ТЕЛ-а РА НРТ ЈПО, ПО

3.3-2 Раз вој и при ме на од го ва ра ју ћих софт вер ских 
плат фор ми за е-тр го ви ну од стра не по штан ских 
опе ра то ра

4. квар тал 2019. 
го ди не

Број софт вер ских плат-
фор ми
ПВ:0
ЦВ:2

Из ве штај о ра ду МТТТ и 
Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Про гра ма по сло ва ња ЈПО

3.124.000,00 
РСД (ЈПО)

ЈПО, ПО МТТТ

4. ЦИЉ 4: Обез бе ђи ва ње ефи ка сног функ ци о ни са ња по штан ске мре же и уна пре ђе ње си гур но сти и без бед но сти у обла сти по штан-
ског са о бра ћа ја 
Ре зул тат 4.1 Обез бе ђе на одр жи вост и уна пре ђе на ефи ка сност по штан ске мре же
Ре зул тат 4.2 Омо гу ће на ин тер о пе ра бил ност са ме ђу на род ном мре жом и ра ти фи ка ци ја 
ме ђу на род не по штан ске ре гу ла ти ве

По ка за те љи: 
Сте пен без бед но сти по ши ља ка у уну тра шњем са о бра ћа ју у окви ру УПУ 
ПВ: 0,007 
ЦВ: 0,006
Број за по сле них у по штан ској де лат но сти ко ји су по ха ђа ли обу ке у обла сти си гур но-
сти и без бед но сти по ши ља ка и за шти те жи вот не сре ди не
ПВ: 0
ЦВ: 100

Бр. Ак тив ност Рок за реализа-
цију

По ка за те љи са по чет ном 
и ци ља ном вред но шћу Из во ри про ве ре Фи нан сиј ска

средства
Носилац 

активности Парт не ри

4.1 Мера 4.1 Одрживост и ефикасност поштанске мреже
4.1-1 Еду ка ци ја за по сле них у по штан ском сек то ру у 

ве зи при ме не стан дар да без бед но сти и си гур-
но сти

трај но Број еду ка ци ја
ПВ:0
ЦВ:2

Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Про гра ма по сло ва ња ЈПО

РА ЈПО, ПО

4.1-2 Уна пре ђе ње без бед но сти по ши ља ка 2. квар тал 2019. 
го ди не

Број из гу бље них, оро-
бље них и оште ће них 
по ши ља ка у УПУ на 
100.000 по ши ља ка
ПВ:8
ЦВ:7

Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Про гра ма по сло ва ња ЈПО

РА ЈПО, ПО

4.1-3 Пред у зи ма ње ак тив но сти у ци љу за шти те жи-
вот не око ли не

4. квар тал 2019. 
го ди не

Број ак ци ја
ПВ:0
ЦВ:2

Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Про гра ма по сло ва ња ЈПО

5.490.000,00 
РСД (ЈПО)

ЈПО, ПО

4.1-4 По ди за ње све сти и дру штве но од го вор но по-
сло ва ње

4. квар тал 2018. 
го ди не

Број еду ка ци ја
ПВ:0
ЦВ:2

Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Про гра ма по сло ва ња ЈПО 

РА ЈПО, ПО



20. септембар 2017. Број 84 25
4.2 Мера 4.2 Интероперабилност са међународном мрежом и ратификација међународне поштанске регулативе
4.2-1 До но ше ње но вог за ко на о по твр ђи ва њу ака та 

СПС
4. квар тал 2017. 
го ди не

До нет но ви за кон
ПВ: „ни је до нет”
ЦВ: „донет”

Слу жбе ни гла сник РС РА МТТТ

4.2-2 Сти му ли са ње упо тре бе ИКТ тех но ло ги ја ка ко 
би се по бољ шао при ступ и учи нак

трајно  ИКТ тех но ло ги је
ПВ: „ни су при ме ње не”
ЦВ: „примењене”

Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Про гра ма по сло ва ња ЈПО

РА ЈПО, ПО

4.2-3 Про мо ви са ње адре со ва ња у на ци о нал ном по-
штан ском си сте му

4. квар тал 2018. 
го ди не

Број са ста на ка у ве зи 
про мо ви са ња
ПВ:0
ЦВ:3

Из ве штај о ра ду МТТТ и 
Из ве штај о ра ду РА ТЕЛ-а

РА МТТТ, 
НРТ

ЈПО

5. ЦИЉ 5: Уна пре ђе ње људ ских ре сур са у по штан ској де лат но сти и уна пре ђе ње уче шћа пред став ни ка Ре пу бли ке Ср би је у раз во ју 
са рад ње са ме ђу на род ним по штан ским ор га ни за ци ја ма
Ре зул тат 5.1 Спро ве ден раз вој људ ских ре сур са и уна пре ђе ње ад ми ни стра тив них 
ка па ци те та у по штан ском сек то ру
Ре зул тат 5.2 Уна пре ђе на са рад ња са ме ђу на род ним по штан ским ор га ни за ци ја ма кроз 
ак тив но уче шће пред став ни ка Ре пу бли ке Ср би је

По ка за те љи: 
Број за по сле них ко ји су по ха ђа ли обу ке струч ног уса вр ша ва ња
ПВ: 0
ЦВ: 100
Број рад них гру па ме ђу на род них по штан ских ор га ни за ци ја у ко ји ма су ак тив ни пред-
став ни ци Ре пу бли ке Ср би је
ПВ: 1
ЦВ: 4

Бр. Ак тив ност Рок за реализацију По ка за те љи са по чет ном 
и ци ља ном вред но шћу Из во ри про ве ре Фи нан сиј ска

средства
Носилац 

активности Парт не ри

5.1 Мера 5.1 Развој људских ресурса и унапређење административних капацитета у поштанском сектору
5.1-1 Спро во ђе ње струч ног уса вр ша ва ња и оспо со-

бља ва ња за по сле них у по штан ској де лат но сти
4. квар тал 2020. 
го ди не

Број раз ли чи тих еду-
ка ци ја
ПВ:0
ЦВ:3

Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Про гра ма по сло ва ња ЈПО

4.392.000,00 
РСД (ЈПО)

ЈПО, ПО

5.1-2 Уна пре ђе ње ад ми ни стра тив них ка па ци те та 1. квар тал 2018. 
го ди не

По ве ћа ње ан га жо ва них 
у обла сти по штан ских 
услу га
ПВ:0
ЦВ:4

Из ве штај о ра ду МТТТ РА МТТТ, 
НРТ

5.1-3 Спро во ђе ње со ци јал ног ди ја ло га трај но Со ци јал ни ди ја лог
ПВ: „ни је спро ве ден”
ЦВ: „спро ве ден”

Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Про гра ма по сло ва ња ЈПО 
и Из ве штај о ра ду МТТТ

РА ЈПО, ПО МТТТ

5.2 Ме ра 5.2 Уна пре ђе ње са рад ње са ме ђу на род ним по штан ским ор га ни за ци ја ма кроз ак тив но уче шће пред став ни ка Ре пу бли ке Ср би је
5.2-1 Уна пре ђе ње са рад ње са СПС-ом 3. квар тал 2020. 

го ди не
Број са ста на ка/
кон фе рен ци ја
ПВ:0
ЦВ:5

Из ве штај о ра ду МТТТ РА МТТТ НРТ, ЈПО

5.2-2 Уна пре ђе ње са рад ње са ЦЕРП и ЕРГП 3. квар тал 2020. 
го ди не

Број са ста на ка/
кон фе рен ци ја
ПВ:0
ЦВ:5

Из ве штај о ра ду МТТТ и 
Из ве штај о ра ду РА ТЕЛ-а

РА МТТТ, 
НРТ

5.2-3 Уна пре ђе ње са рад ње са По стЕ вро пом 3. квар тал 2020. 
го ди не

Број са ста на ка/
кон фе рен ци ја
ПВ:0
ЦВ:5

Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Про гра ма по сло ва ња ЈПО

РА ЈПО

6. КОН ТРО ЛА И РЕ ВИ ЗИ ЈА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ 

Ре а ли за ци ју ове Стра те ги је пра ти МТТТ. Кон тро лу и пра ће ње ре а ли за ци је по ста вље них ци ље ва Стра те ги је по треб но је спро во ди ти 
кроз кон ти ну и ра ну про ве ру да ли се про гра ми и ак тив но сти, ко ји су де фи ни са ни у Ак ци о ном пла ну, оба вља ју у скла ду са пред ви ђе ном 
ди на ми ком. Про цес ре ви зи је Стра те ги је ће се вр ши ти кроз уоча ва ња од ре ђе них не до ста та ка и њи хо вим от кла ња њем ре а ли зо ва ти уса вр-
ша ва ње при ме ње ног мо де ла Стра те ги је. Све пла ни ра не ак тив но сти спро во ди ће се у ци љу за шти те ко ри сни ка по штан ских услу га, за по-
сле них у по штан ском си сте му и др жа ве.

Кон тро ла ће се вр ши ти кроз го ди шњу кон тро лу ре а ли за ци је ци ље ва, упо ре ђу ју ћи и кван ти та тив не и ква ли та тив не па ра ме тре. Кон тро ла 
ће се спро во ди ти пу тем за јед нич ког де ло ва ња свих но си ла ца за ду же них за ре а ли за ци ју ак тив но сти, као и парт не ра у спро во ђе њу истих. Има-
ју ћи у ви ду ди на ми ку про ме на на европ ском по штан ском тр жи шту, нео п ход но је вр ши ти кон ти ну и ра но при ла го ђа ва ње по штан ског сек то ра 
уоча ва њем и от кла ња њем не до ста та ка и стал ним уса вр ша ва њем усво је них про гра ма. Из ве шта ји о ре а ли за ци ји ће се са чи ња ва ти на кра ју сва ке 
го ди не и до ста вља ти Вла ди на усва ја ње, а ко ри го ва ње Стра те ги је ће се вр ши ти, у скла ду са по врат ним ин фор ма ци ја ма из про це са кон тро ле. 

У ци љу ева лу а ци је из вр ша ва ња ци ље ва и ак тив но сти по треб но је и да ре гу ла тор ни ор ган кон ти ну и ра но пра ти ста ти стич ке по дат ке и кључ-
не по ка за те ље тр жи шта по штан ских услу га, об ја вљу је ста ти стич ке по дат ке на свом офи ци јел ном сај ту и вр ши из ра ду и об ја вљи ва ње из ве шта ја 
о ста њу и раз во ју тр жи шта по штан ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји. Раз ли чи те ме то до ло ги је при ку пља ња по да та ка у по је ди ним зе мља ма ЕУ 
на ме ћу по тре бу да се у на ред ном пе ри о ду раз ви је од го ва ра ју ћа стан дар ди за ци ја при ку пља ња и об ра де по да та ка у по штан ском сек то ру.

7. ЗА ВР ШНИ ДЕО

Ову стра те ги ју об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 
05 број 345-8469/2017

У Бе о гра ду, 7. сеп тем бра 2017. го ди не
Вла да

Пред сед ник,
Ана Бр на бић, с.р.
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На осно ву чла на 46. став 1. За ко на о пла ни ра њу и из град њи 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – УС, 
24/11, 121/12, 42/13  – УС, 50/13  – УС, 98/13  –УС, 132/14 и 145/14) 
и чла на 43. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ

о из ра ди Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не 
раз вод ног га со во да РГ 09-04/2 Алек сан дро вац  

– Ко па о ник – Но ви Па зар – Ту тин са еле мен ти ма  
де таљ не ре гу ла ци је

1. При сту па се из ра ди Про стор ног пла на под руч ја по себ не 
на ме не раз вод ног га со во да РГ  – 09-04/2 Алек сан дро вац  – Ко па о-
ник  – Но ви Па зар  – Ту тин са еле мен ти ма де таљ не ре гу ла ци је (у 
да љем тек сту: Про стор ни план).

2. Оквир на гра ни ца Про стор ног пла на на ла зи се на де ло ви ма 
те ри то ри ја гра да Но вог Па за ра и оп шти на Алек сан дро вац, Брус, 
Ра шка и Ту тин, и то у сле де ћим ка та стар ским оп шти на ма:

1) на те ри то ри ји гра да Но вог Па за ра  – ка та стар ска оп шти на 
(укуп но 22): Бат њик, Бо ту ро ви на, Вој ни ће, Ви до во, Го ли це, Де же-
ва, До лац, Иван ча, Лу коц ре во, Ми шчи ће, Но ви Па зар, Пр ће но ва, 
По бр ђе, По сте ње, Пи ла ре та, По же жи на, Пу ста Ту ши мља, Се бе че-
во, Ску ко во, Суд ско се ло, Рај чи но ви ће и Шав ци;

2) на те ри то ри ји оп шти не Алек сан дро вац  – ка та стар ске оп-
шти не (укуп но 6): Вит ко во, Ле се нов ци, Љу бин ци, Пар чин, Сту бал 
и Шљи во во; 

3) на те ри то ри ји оп шти не Брус  – ка та стар ске оп шти не (укуп-
но 15): Бр зе ће, Бо ту ња, Ве ли ка Гра бов ни ца, Влај ков ци, Гоч ман ци, 
Ли ва ђе, Ко би ље, Ко чи не, Кри ва Ре ка, Ма ла Врб ни ца, Мач ко вац, 
По крп, Па љев шти ца, Ри ба ри и Цр ве на Ја бу ка;

4) на те ри то ри ји оп шти не Ра шка  – ка та стар ске оп шти не 
(укуп но 21): Ба дањ, Ва ре во, Гњи ли ца, Дра га ни ћи, Ка зно ви ће, Ка-
ра дак, Ко па о ник, Кра ви ће, Ку ћа не, Ли си на, Ми лат ко ви ће, Но во 
Се ло, Но со љин, Па но је ви ће, Ра шка, Се ме теш, Суп ње, Ти о џе, Цр-
на Гла ва, Руд ни ца и Ши па чи на; и

5) на те ри то ри ји оп шти не Ту тин  – ка та стар ске оп шти не 
(укуп но 9): Глу ха ви ца, Ду бо во, Жир че, Ко ва чи, Лу ка ви ца, Ми тро-
ва, По кр ве ник, Ра ду хов це и Ту тин. 

Об у хват Про стор ног пла на дат је у При ло гу 1  – Гра фич ки 
при каз оквир не гра ни це об у хва та Про стор ног пла на, ко ји је од-
штам пан уз ову од лу ку и чи ни њен са став ни део.

Ко нач на гра ни ца об у хва та Про стор ног пла на би ће де фи ни са-
на На цр том про стор ног пла на.

3. Усло ви и смер ни це план ских до ку мен та ви шег ре да и раз-
вој них стра те ги ја за из ра ду Про стор ног пла на са др жа ни су у: 

1) За ко ну о Про стор ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је од 2010. до 
2020. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 88/10)

У де лу ко ји се од но си на опе ра тив не ци ље ве енер гет ске ефи ка-
сно сти на ве де на је по тре ба за по бољ ша ње енер гет ске ефи ка сно сти 
и ко ри шће ње еко ло шки при хва тљи вих ре сур са  – из во ра енер ги је. 

Основ ни циљ раз во ја енер гет ске ин фра струк ту ре је ак тив но 
уче шће Ре пу бли ке Ср би је у пла ни ра њу и из град њи стра те шке  – 
ре ги о нал не и па не вроп ске енер гет ске ин фра струк ту ре за пре нос 
елек трич не енер ги је и тран спорт наф те и га са из но вих из во ра 
снаб де ва ња, укљу чу ју ћи и ур гент ну град њу под зем ног скла ди шта 
га са у Ре пу бли ци Ср би ји, све у ци љу по у зда ног и си гур ног снаб-
де ва ња по тро ша ча у Ре пу бли ци Ср би ји. 

У стра те шке про јек те га сне при вре де Ре пу бли ке Ср би је убра-
ја ју се и раз вод ни га со во ди Ра син ске и Ра шке обла сти.

2) Уред би о утвр ђи ва њу Про гра ма им пле мен та ци је Про стор-
ног пла на Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од од 2016. до 2020. го ди не 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 104/16)

Као је дан од стра те шких при о ри те та на во ди и раз вод ни га-
со вод Алек сан дро вац  – Ту тин (са ГМРС Брус, ГМРС Ко па о ник, 
ГМРС Ра шка, ГМРС Но ви Па зар, ГМРС Ту тин) са пе ри о дом ре а-
ли за ци је од 2016. до 2020. го ди не. 

3) Уред би о утвр ђи ва њу Ре ги о нал ног про стор ног пла на за 
под руч је Шу ма диј ског, По мо рав ског, Ра шког и Ра син ског управ-
ног окру га („Слу жбе ни гла сник РС”, број 39/14)

Ре ги о нал ним про стор ним пла ном за под руч је Шу ма диј ског, 
По мо рав ског, Ра шког и Ра син ског управ ног окру га де фи ни са но је 
да је је дан од ци ље ва раз во ја у обла сти енер ге ти ке обез бе ђе ње по-
чет них усло ва за раз вој га си фи ка ци је у под руч ји ма у ко ји ма не ма 
га со вод не ин фра струк ту ре, а са мим тим и бр жи при вред ни раз вој 
и ви ши стан дард жи вље ња и ра да.

Основ но план ско ре ше ње у по гле ду раз во ја си сте ма га со во да 
на под руч ју Ра син ског и Ра шког управ ног окру га је сте из град ња 
де о ни це раз вод ног га со во да Алек сан дро вац  – Брус  – Ко па о ник  – 
Ра шка  – Но ви Па зар  – Ту тин од че лич них це ви за рад ни при ти сак 
од 50 ба ра, са ГМРС Брус, Ко па о ник, Ра шка, Но ви Па зар и Ту тин. 

4) Уред би о утвр ђи ва њу Про стор ног пла на под руч ја по себ-
не на ме не На ци о нал ног пар ка Ко па о ник („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 95/09 и 32/15)

Про стор ним пла ном под руч ја по себ не на ме не На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник на ве де но је да је га си фи ка ци ја под руч ја Про стор-
ног пла на оправ да на и по жељ на, по себ но за по тре бе гре ја ња у ви-
син ској зо ни НП „Ко па о ник”, бу ду ћи да је гас еко ло шки при хва-
тљив и еко ном ски ис пла тив енер гент. 

На под руч ју Про стор ног пла на пред ви ђе на је из град ња:
 – 3 (три) глав не мер но-ре гу ла ци о не ста ни це (ГМРС): „Бр зе-

ће”, „Ко па о ник” и „Тре ска”;
 – 1 (је дан) глав ни раз дел ни чвор (ГРЧ): „Ко па о ник”;
 – 4 (че ти ри) де о ни це тран спорт ног га со во да рад ног при ти ска 

до 50 ба ра као де ла раз вод ног га со во да РГ 09-04/1 (Алек сан дро-
вац  – Брус  – Ко па о ник  – Но ви Па зар  – Ту тин) и то: ГМРС „Бр зе ће” 
 – ГРЧ „Ко па о ник”; ГРЧ „Ко па о ник”  – ГМРС „Ко па о ник”; ГМРС 
„Ко па о ник”  – ГРЧ „Ра шка”; и ГРЧ „Ко па о ник”  – ГМРС „Бр зе ће”;

 – ди стри бу тив не га со вод не мре же за рад ни при ти сак до 4 ба-
ра (на се ља оп шти не Брус и ту ри стич ки цен тар Ко па о ник).

5) Стра те ги ји раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је до 2025. 
го ди не са про јек ци ја ма до 2030. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, 
брoj 101/15)

При род ни гас је енер гент са из ра зи тим тех нич ким и еко ло-
шким пред но сти ма у од но су на дру га кон вен ци о нал на го ри ва, што 
пру жа зна ча јан до при нос ефи ка сни јем и еко ло шки при хва тљи ви-
јем ко ри шће њу енер ги је.

При о ри тет раз во ја сек то ра енер ге ти ке је обез бе ђе ње га со-
вод не ин фра струк ту ре у свим де ло ви ма зе мље и обез бе ђе ње по-
ве зи ва ња си сте ма са си сте ми ма су сед них др жа ва (Ре пу бли ком 
Бу гар ском, Ру му ни јом, Ре пу бли ком Хр ват ском, Ре пу бли ком Ма ке-
до ни јом и др.). На тај на чин би се отво ри ла мо гућ ност до пре ма ња 
на тр жи ште при род ног га са и из дру гих пра ва ца снаб де ва ња, и у 
прак си ре а ли зо ва ла иде ја о тр жи шту при род ног га са из Уго во ра о 
осни ва њу Енер гет ске за јед ни це.

Спи сак рас по ло жи вих под ло га за план ско под руч је, дат је у 
При ло гу 2  – Спи сак под ло га за под руч је Про стор ног пла на до ста-
вљен од стра не Ре пу блич ког ге о дет ског за во да, ко ји је од штам пан 
уз ову од лу ку и чи ни њен са став ни део.

4. Пла ни ра ње, ко ри шће ње, уре ђе ње и за шти та про сто ра за-
сни ва се на прин ци пи ма уре ђе ња и ко ри шће ња про сто ра утвр ђе-
ним чла ном 3. За ко на о пла ни ра њу и из град њи и дру гој за ко но дав-
ној ре гу ла ти ви.

5. Основ ни циљ из ра де Про стор ног пла на је обез бе ђи ва ње 
усло ва за из град њу раз вод ног га со во да РГ 09-04/2 Алек сан дро вац 
 – Ко па о ник  – Но ви Па зар  – Ту тин ко ји ће обез бе ди ти га си фи ка ци-
ју Ту ри стич ког цен тра „Ко па о ник”, као и га си фи ка ци ју гра да Но-
вог Па за ра и оп шти на Брус, Ра шка и Ту тин.

Из ра да Про стор ног пла на за сни ва се на план ској, сту диј ској, 
тех нич кој и дру гој до ку мен та ци ји, ре зул та ти ма до са да шњих ис-
тра жи ва ња и ва же ћим до ку мен ти ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

Про стор ни план ће се спро во ди на сле де ћи на чин:
1) ди рект но (не по сред но), из да ва њем ло ка циј ских усло ва за 

објек те и си сте ме по себ не на ме не у об у хва ту де таљ не ре гу ла ци-
је (де таљ на раз ра да Про стор ног пла на), од но сно за из град њу га-
со во да, обје ка та у функ ци ји га со во да и пра те ће ин фра струк ту ре у 
скла ду са од ред ба ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи; 

2) ин ди рект но, на тај на чин што ће се у по ја су кон тро ли са-
не из град ње (за штит ног по ја са га со во да) ко ји ће се утвр ди ти овим 
про стор ним пла ном, при ме њи ва ти ва же ћи план ски до ку мен ти 
(про стор ни пла но ви под руч ја по себ не на ме не, про стор ни пла но-
ви је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и ур ба ни стич ки пла но ви), у де ло-
ви ма ко ји ни су у су прот но сти са ре жи мом ко ри шће ња и уре ђе ња 
тог по ја са. У де лу об у хва та пла на ван по ја са кон тро ли са не град ње 
при ме њи ва ће се ва же ћи план ски до ку мен ти.
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Про стор ним пла ном пред ви де ће се фа зна им пле мен та ци ја 

Про стор ног пла на. Фа зе им пле мен та ци је Про стор ног пла на мо гу 
се спро во ди ти по ета па ма, у за ви сно сти од ди на ми ке ре ша ва ња 
имо вин ско прав них од но са и сте пе на го то во сти тех нич ке до ку-
мен та ци је.

6. Кон цеп ту ал ни оквир пла ни ра ња, ко ри шће ња, уре ђе ња и 
за шти те план ског под руч ја за сни ва се на обез бе ђе њу усло ва за 
урав но те же ни раз вој под руч ја, ускла ђен са ре жи ми ма и ме ра ма 
за шти те при род них до ба ра и ре сур са, са гла сно прин ци пи ма и кри-
те ри ју ми ма за шти те жи вот не сре ди не. Де фи ни ше се на на чин ко ји 
исто вре ме но обез бе ђу је усло ве за га си фи ка ци ју Ту ри стич ког цен-
тра „Ко па о ник”, као и га си фи ка ци ју гра да Но вог Па за ра и оп шти-
на Брус, Ра шка и Ту тин.

По ло жај ко ри до ра га со во да би ће од ре ђен ува жа ва ју ћи прин-
цип мак си мал ног мо гу ћег про стор ног ускла ђи ва ња са по сто је ћим 
и пла ни ра ним зо на ма за шти ће них при род них и кул тур них до ба ра, 
ин фра струк тур них си сте ма и гра ђе вин ским под руч ји ма по сто је-
ћих на се ља. Ко ри дор га со во да у нај ве ћој ме ри про ла зи кроз по љо-
при вред но зе мљи ште, ван на се ље них зо на ве ћих гу сти на и у нај-
ве ћем де лу ван гра ђе вин ских под руч ја на се ља. 

7. Рок за из ра ду На цр та про стор ног пла на је шест ме се ци од 
да на сту па ња на сна гу ове од лу ке.

8. Сред ства за из ра ду Про стор ног пла на обез бе ђу је пред-
у зе ће „Mil len ni um te am” д.o.o. из Бе о гра да, у из но су од око 
40.000.000,00 ди на ра са ПДВ.

9. Но си лац из ра де Про стор ног пла на је ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве про стор ног пла ни ра ња, у скла ду са чла ном 47. 
став 1. За ко на о пла ни ра њу и из град њи.

Но си лац из ра де Про стор ног пла на ду жан је да обез бе ди при-
ба вља ње ми шље ња, усло ва и са гла сно сти над ле жних ор га на и 

ор га ни за ци ја про пи са них за ко ном, као и да обез бе ди са рад њу и 
уса гла ша ва ње ста во ва са свим ре ле вант ним су бјек ти ма пла ни ра ња.

10. Ор га ни, ор га ни за ци је и јав на пред у зе ћа ко ји су овла шће-
ни да утвр ђу ју усло ве за за шти ту и уре ђе ње про сто ра и из град њу 
обје ка та, у фа зи из ра де или из ме не план ских до ку ме на та, ду жни 
су да на зах тев но си о ца израдe Про стор ног пла на, у ро ку од 30 да-
на, до ста ве све тра же не по дат ке без на кна де.

Овла шће ни ор га ни из ста ва 1. ове тач ке усту пи ће, на зах тев 
над ле жног ми ни стар ства, по сто је ће ко пи је то по граф ског и ка та-
стар ског пла на, од но сно ди ги тал не за пи се, од но сно ка та стар под-
зем них ин ста ла ци ја, као и ор то фо то сним ке, у ро ку од 30 да на без 
на кна де.

11. На црт Про стор ног пла на би ће из ло жен на јав ни увид у 
тра ја њу од 30 да на у се ди шту је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва ко је 
су у об у хва ту Про стор ног пла на.

12. Од лу ка о из ра ди Стра те шке про це не ути ца ја Про стор ног 
пла на под руч ја по себ не на ме не раз вод ног га со во да РГ  – 09-04/2 
Алек сан дро вац  – Ко па о ник  – Но ви  – Па зар  – Ту тин са еле мен ти ма 
де таљ не ре гу ла ци је на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 73/17) чи ни са став ни део ове од лу ке.

13. Број при ме ра ка Про стор ног пла на би ће утвр ђен по себ-
ним ак том Вла де ко јим се утвр ђу је Про стор ни план.

14. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва-
ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 350-8853/2017
У Бе о гра ду, 14. сеп тем бра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Ана Бр на бић, с.р.
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Прилог 2. Списак подлога за подручје Просторног плана дос-
тављен од стране Републичког геодетског завода

Општина Александровац
Планови катастра непокретности

Ред.
број Катастарска општина Врста плана Размера Број дет.  

листова
1. Витково ДКП  – векторски формат
2. Лесеновци ДКП  – векторски формат
3. Љубинци ДКП  – векторски формат
4. Парчин ДКП  – векторски формат
5. Стубал аналогни план * 1:2.500 6

*  – извршена је дигитализација планова
Планови катастра водова

Ред.
број Катастарска општина Врста плана Размера Број дет.  

листова
1. Витково аналогни план 1:2.500 5
2. Лесеновци аналогни план 1:2.500 3
3. Љубинци аналогни план 1:2.500 5
4. Парчин аналогни план 1:2.500 5
5. Стубал аналогни план 1:2.500 6

Општина Брус
Планови катастра непокретности

Ред.
број Катастарска општина Врста плана Размера Број дет. 

листова
1. Брзеће ДКП  – векторски формат
2. Ботуња ДКП  – векторски формат
3. Велика Грабовница ДКП  – векторски формат
4. Влајковци ДКП  – векторски формат
5. Гочманци ДКП  – векторски формат
6. Ливађе ДКП  – векторски формат
7. Кобиље ДКП  – векторски формат
8. Кочине ДКП  – векторски формат
9. Крива Река ДКП  – векторски формат
10. Мала Врбница ДКП  – векторски формат
11. Мачковац ДКП  – векторски формат
12. Паљевштица ДКП  – векторски формат
13. Рибари ДКП  – векторски формат
14. Црвена Јабука ДКП  – векторски формат
15. Покрп ДКП  – векторски формат

Планови катастра водова
Ред.
број Катастарска општина Врста плана Размера Број дет. 

листова
1. Брзеће векторски формат
2. Ботуња векторски формат
3. Велика Грабовница векторски формат
4. Влајковци векторски формат
5. Гочманци векторски формат
6. Ливађе векторски формат
7. Кобиље векторски формат
8. Кочине векторски формат
9. Крива Река векторски формат

10. Мала Врбница векторски формат
11. Мачковац нема
12. Паљевштица векторски формат
13. Рибари векторски формат
14. Црвена Јабука нема
15. Покрп нема

Општина Рашка
Планови катастра непокретности

Ред.
број Катастарска општина Врста плана Размера Број дет. 

листова
1. Бадањ ДКП  – векторски формат
2. Варево ДКП  – векторски формат
3. Гњилица ДКП  – векторски формат
4. Драганићи ДКП  – векторски формат
5. Казновиће ДКП  – векторски формат
6. Карадак ДКП  – векторски формат

Ред.
број Катастарска општина Врста плана Размера Број дет. 

листова
7. Кравиће ДКП  – векторски формат
8. Кућане ДКП  – векторски формат
9. Лисина ДКП  – векторски формат
10. Милатковиће ДКП  – векторски формат
11. Ново Село ДКП  – векторски формат
12. Носолјин ДКП  – векторски формат
13. Панојевиће ДКП  – векторски формат
14. Рашка ДКП  – векторски формат
15. Рудница ДКП  – векторски формат
16. Семетеш ДКП  – векторски формат
17. Супње ДКП  – векторски формат
18. Тиоџе ДКП  – векторски формат
19. Црна Глава ДКП  – векторски формат
20. Шипачина ДКП  – векторски формат
21. Копаоник ДКП  – векторски формат 

и аналогни план*
1: 2.500 11

*  – ДКП је у изради
Планови катастра водова

Ред.
број Катастарска општина Врста плана Размера Број дет. 

листова
1. Бадањ векторски формат
2. Варево векторски формат
3. Гњилица аналогни план 1: 2.500 11
4. Драганићи векторски формат
5. Казновиће векторски формат
6. Карадак векторски формат
7. Кравиће аналогни план 1: 2.500 10
8. Кућане векторски формат
9. Лисина векторски формат
10. Милатковиће векторски формат
11. Ново Село векторски формат
12. Носољин векторски формат
13. Панојевиће векторски формат
14. Рашка векторски формат
15. Рудница векторски формат
16. Семетеш векторски формат
17. Супње векторски формат
18. Тиоџе векторски формат
19. Црна Глава векторски формат
20. Шипачина векторски формат
21. Копаоник векторски формат

Град Нови Пазар
Планови катастра непокретности

Ред.
број Катастарска општина Врста плана Размера Број дет. 

листова
1. Батњик ДКП  – векторски формат
2. Ботуровина ДКП  – векторски формат
3. Видово ДКП  – векторски формат
4. Војниће ДКП  – векторски формат
5. Голице ДКП  – векторски формат
6. Дежева ДКП  – векторски формат
7. Долац ДКП  – векторски формат
8. Иванча ДКП  – векторски формат
9. Лукоцрево ДКП  – векторски формат
10. Мишчиће ДКП  – векторски формат
11. Нови Пазар ДКП  – векторски формат
12. Побрђе ДКП  – векторски формат
13. Пожежина ДКП  – векторски формат
14. Постење ДКП  – векторски формат
15. Прћенова ДКП  – векторски формат
16. Пуста Тушимља ДКП  – векторски формат
17. Рајчиновиће ДКП  – векторски формат
18. Себечево ДКП  – векторски формат
19. Скуково ДКП  – векторски формат
20. Судска Село ДКП  – векторски формат
21. Шавци ДКП  – векторски формат
22. Пиларета ДКП  – векторски формат
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Планови катастра водова

Ред.
број Катастарска општина Врста плана Размера Број дет. 

листова
1. Батњик векторски формат
2. Ботуровина векторски формат
3. Видово векторски формат
4. Војниће векторски формат
5. Голице векторски формат
6. Дежева векторски формат
7. Долац векторски формат
8. Иванча векторски формат
9. Лукоцрево векторски формат
10. Мишчиће векторски формат
11. Нови Пазар векторски формат
12. Побрђе векторски формат
13. Пожежина векторски формат
14. Постење векторски формат
15. Прћенова векторски формат
16. Пуста Тушимља векторски формат
17. Рајчиновиће векторски формат
18. Себечево векторски формат
19. Скуково векторски формат
20. Судска Село векторски формат
21. Шавци векторски формат
22. Пиларета векторски формат

Општина Тутин
Планови катастра непокретности

Ред.
број Катастарска општина Врста плана Размера Број дет. 

листова
1. Глухавица ДКП  – векторски формат
2. Дубово ДКП  – векторски формат
3. Жирче ДКП  – векторски формат
4. Ковачи ДКП  – векторски формат
5. Лукавица ДКП  – векторски формат
6. Митрова ДКП  – векторски формат
7. Покрвеник ДКП  – векторски формат
8. Радуховце ДКП  – векторски формат
9. Тутин ДКП  – векторски формат

Планови катастра непокретности
Ред.
број

Катастарска општина Врста плана Размера Број дет. 
листова

1. Глухавица векторски формат
2. Дубово векторски формат
3. Жирче векторски формат
4. Ковачи векторски формат
5. Лукавица векторски формат
6. Митрова векторски формат
7. Покрвеник векторски формат
8. Радуховце векторски формат
9. Тутин векторски формат

3517
На осно ву чла на 20. став 1. и чла на 70. став 2. За ко на о екс-

про при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 
20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 136. 
За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 18/16), по пред ло гу Ди рек ци је за гра ђе вин ско зе мљи ште и из-
град њу Бе о гра да ЈП, Бе о град, Ње го ше ва 84,

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за  екс про при ја ци ју, од но сно ад-
ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти  – зе мљи шта и обје ка та на 
зе мљи шту ко ји по за ко ну мо гу би ти пред мет екс про при ја ци је, од-
но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти, у ци љу из град ње 
јав не са о бра ћај не по вр ши не, са гла сно Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји IX-
20 број 350.1-2975/2017 од 12. ју на 2017. го ди не, из да тој од стра не 

Сек то ра за из да ва ње ло ка циј ских усло ва и гра ђе вин ске по сло ве за 
објек те јав не на ме не и ве ли ке ин ве сти ци је у по ступ ку об је ди ње не 
про це ду ре  – Оде ље ња за из да ва ње ло ка циј ских усло ва за објек те 
јав не на ме не Град ске упра ве гра да Бе о гра да, а у скла ду са Пла ном 
де таљ не ре гу ла ци је че ти ри ме сне за јед ни це оп шти на Зве зда ра и 
Во ждо вац  – на се ље „Па ди на” („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 14/05) и Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је гра ђе вин ског под руч ја 
се ди шта је ди ни це ло кал не са мо у пра ве  – град Бе о град (це ли не I –
XIX) („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 20/16 и 97/16), на не по-
крет но сти ма у КО Ве ли ки Мо кри Луг, те ри то ри ја гра да Бе о гра да.

II. Град Бе о град од ре ђу је се за ко ри сни ка екс про при ја ци-
је, од но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти из тач ке I. 
овог ре ше ња.

III. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 465-8671/2017 
У Бе о гра ду, 14. сеп тем бра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Ана Бр на бић, с.р.

3518
На осно ву чла на 20. став 1. и чла на 70. став 2. За ко на о екс-

про при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 
20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 136. 
За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 18/16), по пред ло гу Пра во бра ни ла штва гра да Но вог Са да, 
Жар ка Зре ња ни на 2,

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју, од но сно ад-
ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти  – зе мљи шта и обје ка та на 
зе мљи шту ко ји по за ко ну мо гу би ти пред мет екс про при ја ци је, 
од но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти, у ци љу из-
град ње де ла Пр во мај ске ули це (из лаз на Бу ле вар па три јар ха Па-
вла), са гла сно Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји број V-353-369/17 од 19. 
ју ла 2017. го ди не, из да тој од стра не Град ске упра ве за ур ба ни зам 
и гра ђе вин ске по сло ве гра да Но вог Са да, а у скла ду са Пла ном ге-
не рал не ре гу ла ци је про сто ра за по ро дич но ста но ва ње у за пад ном 
де лу гра да Но вог Са да („Слу жбе ни лист гра да Но вог Са да”, бр. 
3/12, 8/12, 28/14 и 47/16) и Пла ном де таљ не ре гу ла ци је под руч-
ја Те ле па у Но вом Са ду („Слу жбе ни лист гра да Но вог Са да”, бр. 
29/07, 14/14, 28/14 и 9/17), на не по крет но сти ма у КО Но ви Сад II, 
те ри то ри ја гра да Но вог Са да. 

II. Град Но ви Сад од ре ђу је се за ко ри сни ка екс про при ја ци-
је, од но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти из тач ке I. 
овог ре ше ња.

III. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 465-8672/2017
У Бе о гра ду, 14. сеп тем бра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Ана Бр на бић, с.р.

3519
На осно ву чла на 20. став 1. и чла на 70. став 2. За ко на о екс-

про при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 
20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 136. 
За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 18/16), по пред ло гу Град ског пра во бра ни ла штва гра да Пан че-
ва, Ди ми три ја Ту цо ви ћа 6,

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју, од но-
сно ад ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти  – зе мљи шта и 
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обје ка та на зе мљи шту ко ји по за ко ну мо гу би ти пред мет екс про-
при ја ци је, од но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти, у 
ци љу из град ње јав них са о бра ћај ни ца, де чи јег игра ли шта и обје-
ка та ин фра струк ту ре у окви ру град ског бло ка 116  – град ски ста-
ди он у Пан че ву, са гла сно Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји број V-15-350-
212/2017 од 19. ју на 2017. го ди не, из да тој од стра не Се кре та ри ја та 
за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве Град ске 
упра ве гра да Пан че ва, а у скла ду са Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је 
Це ли не 1 ши ри цен тар (круг оби ла зни це) у на се ље ном ме сту Пан-
че во („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва”, бр. 19/12, 27/12  – ис прав-
ка, 1/13  – ис прав ка, 24/13  – ис прав ка и 20/14) и Пла ном де таљ не 
ре гу ла ци је „Град ски ста ди он” у Пан че ву („Слу жбе ни лист гра да 
Пан че ва”, бр. 31/11 и 21/14), на не по крет но сти ма у КО Пан че во, 
те ри то ри ја гра да Пан че ва.

II. Град Пан че во од ре ђу је се за ко ри сни ка екс про при ја ци-
је, од но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти из тач ке I. 
овог ре ше ња.

III. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 465-8673/2017
У Бе о гра ду, 14. сеп тем бра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Ана Бр на бић, с.р.

3520
На осно ву чла на 20. став 1. и чла на 70. став 2. За ко на о екс-

про при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 
20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 192. 
За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 
33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), а у ве зи са 
чла ном 213. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 18/16), по пред ло гу Град ског пра во бра ни ла штва 
гра да Чач ка, Жу па на Стра ци ми ра 2,

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју, од но сно ад-
ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти  – зе мљи шта и обје ка та на 
зе мљи шту ко ји по за ко ну мо гу би ти пред мет екс про при ја ци је, од-
но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти, у ци љу из град-
ње град ске би бли о те ке, са гла сно Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји број 
958-386/2017-IV-2-01 од 22. ма ја 2017. го ди не, из да тој од стра не 
Град ске упра ве за ур ба ни зам гра да Чач ка, а у скла ду са Пла ном ге-
не рал не ре гу ла ци је „Цен тар” („Слу жбе ни лист гра да Чач ка”, број 
15/14), на не по крет но сти ма у КО Ча чак, те ри то ри ја гра да Чач ка. 

II. Град Ча чак од ре ђу је се за ко ри сни ка екс про при ја ци је, од-
но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти из тач ке I. овог 
ре ше ња.

III. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 465-8675/2017
У Бе о гра ду, 14. сеп тем бра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Ана Бр на бић, с.р.

3521
На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла-

сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
 – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14), а у ве зи са Сек тор ским спо ра зу-
мом из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске ко ми си је о ме ха-
ни зми ма при ме не фи нан сиј ске по мо ћи Уни је Ре пу бли ци Ср би ји у 
окви ру ин стру мен та за прет при ступ ну по моћ у обла сти по др шке 
по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју (ИПАРД), на пред лог Ми ни-
стар ства по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де,

Вла да до но си

З А  К Љ У  Ч А К

1. Усва ја се Про грам о из ме на ма и до пу на ма ИПАРД про гра-
ма за Ре пу бли ку Ср би ју за пе ри од 2014 –2020. го ди не, ко ји је са-
став ни део овог за кључ ка. 

2. Овај за кљу чак об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”. 

05 број 48-8825/2017 
У Бе о гра ду, 14. сеп тем бра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Ана Бр на бић, с.р.

ПРО ГРАМ  
О ИЗ МЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ИПАРД ПРО ГРА МА ЗА РЕ ПУ-

БЛИ КУ СР БИ ЈУ ЗА ПЕ РИ ОД 2014 –2020. ГО ДИ НЕ

У ИПАРД про гра му за Ре пу бли ку Ср би ју за пе ри од 2014 –2020. 
го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/16), у гла ви II. ЗЕ МЉА 
КО РИ СНИК, оде љак 2.1. ГЕ О ГРАФ СКО ПОД РУЧ ЈЕ ОБ У ХВА ЋЕ-
НО ПРО ГРА МОМ, Спи сак скра ће ни ца, по сле скра ће ни це: „НСО  – 
На ци о нал ни слу жбе ник за одо бра ва ње” до да је се но ва скра ће ни ца: 
„NUTS  – Но мен кла ту ра те ри то ри јал них је ди ни ца у ста ти сти ци”.

У гла ви III. ОПИС ТРЕ НУТ НОГ СТА ЊА, SWOT И ДЕ ФИ-
НИ СА ЊЕ ПО ТРЕ БА, оде љак 3.2. КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПО ЉО-
ПРИ ВРЕД НОГ, ШУ МАР СКОГ И ПРЕ ХРАМ БЕ НОГ СЕК ТО РА, 
под о де љак 3.2.2. Сек тор про из вод ње и пре ра де мле ка, став 3. про-
це нат: „5%” за ме њу је се про цен том: „7,15%”, а ре чи: „не што ма ње 
од 500” за ме њу ју се бро јем: „849”.

У под о дељ ку 3.2.4. Сек тор про из вод ње и пре ра де во ћа и по-
вр ћа, Та бе ла 13: КПП за про из вод њу по вр ћа, ha ме ња се и гла си:

„Та бе ла 13: КПП за про из вод њу по вр ћа, ha 

Број по љо при вред них га здин ста ва 
КПП, ha

< 1 1,1  – 2 2,1  – 5 5,01  – 10 10,01  – 50 50 < Укуп но
ПГ  – Па ра дајз 11.947 10.169 17.097 8.372 3.160 115 50.860
ПГ  – Па при ка 15.040 14.300 23.065 10.033 3.903 210 66.551
ПГ  – Кром пир 19.972 23.261 42.820 22.397 8.663 252 117.365
ПГ  – По вр ће у пла сте ни ци ма 3.768 2.787 5.253 2.486 1.248 83 15.625
Укуп но 50,727 50,517 88,235 43,288 16,974 660 250,401

Извор: Попис пољопривреде из 2012. године, РСЗ” 

У гла ви VI. ОПИС СТРА ТЕ ГИ ЈЕ, по сле одељ ка 6.4. ТА БЕ ЛА КО ЈА ПО КА ЗУ ЈЕ ЛО ГИ КУ ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈА И ОДAБРАНЕ МЕ РЕ 
до да је се оде љак 6.5, ко ји гла си: 

„6.5. ЦИ ЉЕ ВИ ИПАРД ПРО ГРА МА

По моћ ИПА II у окви ру про гра ма ру рал ног раз во ја у обла сти по ли ти ке по љо при вре де и ру рал ног раз во ја би ће обез бе ђе на на осно ву 
ре ле вант них при о ри те та на ве де них у на ци о нал ним стра те шким до ку мен ти ма, кроз уна пред де фи ни сан скуп ме ра да ље на ве ден у Сек-
тор ском спо ра зу му. Им пле мен та ци ја ће се ре а ли зо ва ти кроз ви ше го ди шње про гра ме ру рал ног раз во ја са раз два ја њем оба ве за у скла ду са 
чла ном 189. (3) Фи нан сиј ске уред бе, ко ји су са чи ње ни на на ци о нал ном ни воу и по кри ва ју це ли пе ри од спро во ђе ња ИПА II.
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По моћ у окви ру ИПАРД про гра ма ће до при не ти по сти за њу 

сле де ћих ци ље ва:
(а) У по гле ду при о ри те та Уни је за ру рал ни раз вој, пу тем раз-

во ја људ ског и фи зич ког ка пи та ла, по ве ћа ње без бед но сти хра не од 
стра не ко ри сни ка ИПА II и спо соб но сти по љо при вред но-пре храм-
бе ног сек то ра да се но си са при ти ском кон ку рен ци је, као и по сте пе-
но ускла ђи ва ње сек то ра са стан дар ди ма Уни је, на ро чи то са они ма 
ко ји се ти чу хи ги је не и за шти те жи вот не сре ди не, уз исто вре ме ну 
бри гу о урав но те же ном те ри то ри јал ном раз во ју ру рал них под руч ја.

(б) Усме ра ва ње ин ве сти ци о не по др шке кроз си стем упра вља-
ња и кон тро ле ко ји је у скла ду са до брим стан дар ди ма упра вља ња 
мо дер не јав не упра ве и где ре ле вант не др жав не струк ту ре при ме-
њу ју стан дар де јед на ке они ма ко ји се при ме њу ју у слич ним ор га-
ни за ци ја ма у зе мља ма чла ни ца ма Европ ске уни је.”.

У гла ви VI II. ОПИС ОДА БРА НИХ МЕ РА, оде љак 8.2. ИН ВЕ-
СТИ ЦИ ЈЕ У ФИ ЗИЧ КУ ИМО ВИ НУ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ ГА-
ЗДИН СТА ВА, под о де љак 8.2.5. Ко ри сни ци, по сле ста ва 2. до да је 
се став 3, ко ји гла си: 

„За ко ри сни ке ко ји су прав на ли ца при хва тљи ва су са мо прав-
на ли ца раз вр ста на у ми кро, ма ла и сред ња пред у зе ћа у скла ду са 
про пи си ма ко ји ма се уре ђу је ра чу но вод ство. На ци о нал на де фи ни-
ци ја ми кро, ма лих и сред њих пред у зе ћа да та је у При ло гу 5.”. 

У под о дељ ку 8.2.6. Оп шти кри те ри ју ми при хва тљи во сти, 
под о де љак 8.2.6.1. При хва тљи ва га здин ства, тач ка 1) ре чи: „или 
би ло ка кву дру гу оба ве зу”, бри шу се.

У под о дељ ку 8.2.6.5. Оста ли кри те ри ју ми при хва тљи во сти, тач-
ка 1) за пе та и ре чи: укљу чу ју ћи и про из во де ри бар ства,” бри шу се.

У тач ки 2) у увод ној ре че ни ци, по сле ре чи: „по тен ци јал ни 
ко ри сни ци” до да ју се за пе та и ре чи: „у мо мен ту под но ше ња зах-
те ва за по др шку,”.

У тач ки 5) реч: „на бав ка” у да том па де жу за ме њу је се реч ју: 
„ку по ви на” у од го ва ра ју ћем па де жу.

У под о дељ ку 8.2.7. Спе ци фич ни кри те ри ју ми при хва тљи во-
сти (по сек то ру), став 1. у увод ној ре че ни ци, ре чи: „на по чет ку” 
за ме њу ју се ре чи ма: „на кра ју”.

У ста ву 3. увод на ре че ни ца ме ња се и гла си:
„По љо при вред на га здин ства са укуп ним ка па ци те том од ми-

ни мум 20 и мак си мум 1.000 го ве да и/или ми ни мум 150 и мак си-
мум 1.000 ова ца и ко за и/или ми ни мум 30 и мак си мум 400 кр ма ча, 
и/или ми ни мум 100 и мак си мум 10.000 тов них сви ња и/или ми ни-
мум 4.000 и мак си мум 50.000 број ле ра по тур ну су, на кра ју ин ве-
сти ци је су при хва тљи ва за:”.

У ста ву 6. увод на ре че ни ца ме ња се и гла си: „По љо при вред-
на га здин ства са ка па ци те том од нај ма ње 0,5 ha до 5 ha за шти ће ног 

про сто ра или ми ни мум 3 ha до мак си мум 50 ha отво ре ног про сто-
ра за про из вод њу по вр ћа на кра ју ин ве сти ци је, осим у слу ча ју 
скла ди шних обје ка та где ка па ци те ти мо ра ју би ти за до во ље ни на 
по чет ку ин ве сти ци је, при хва тљи ва су за ула га ње у:”.

У тач ки 4) тач ка на кра ју за ме њу је се тач ком и за пе том.
По сле тач ке 4) до да је се тач ка 5), ко ја гла си:
„5) ин ве сти ци је на га здин ству за про из вод њу енер ги је из об-

но вљи вих из во ра.”.
У под о дељ ку 8.2.9. Кри те ри ју ми се лек ци је, у та бе лар ном при-

ка зу вр ста кри те ри ју ма се лек ци је, у че твр том ре ду реч: „при ја вљи-
ва ња” за ме њу је се ре чи ма: „до но ше ња од лу ке о до де ли сред ста ва”.

Фу сно та 11 ме ња се и гла си:
„11 Под руч ја са оте жа ним усло ви ма ра да од ре ђе на су Пра-

вил ни ком о од ре ђи ва њу под руч ја са оте жа ним усло ви ма ра да у 
по љо при вре ди(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 39/16) и спи сак тих 
под руч ја на ве ден је у При ло гу 4, ко ји је од штам пан уз овај про-
грам и чи ни ње гов са став ни део.”

У под о дељ ку 8.2.10. Ин тен зи тет по мо ћи и сто па уче шћа ЕУ, 
став 1. тач ка 2) ре чи: „под но ше ња при ја ве” за ме њу ју се ре чи ма: 
„до но ше ња од лу ке о до де ли сред ста ва”.

У ста ву 3. у окви ру де ла „Завоће,поврћеиостале усеве:” 
тач ка 1) ре чи: „10.000 евра” за ме њу ју се ре чи ма: „5.000 евра”.

У окви ру де ла „За секторе млеко и месо:” тач ка 1) ре чи: 
„15.000 евра” за ме њу ју се ре чи ма: „5.000 евра”.

У одељ ку 8.3. ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ У ФИ ЗИЧ КУ ИМО ВИ НУ КО-
ЈЕ СЕ ТИ ЧУ ПРЕ РА ДЕ И МАР КЕ ТИН ГА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ  
ПРО ИЗ ВО ДА И ПРО ИЗ ВО ДА РИ БАР СТВА, под о де љак 8.3.6. 
Оп шти кри те ри ју ми при хва тљи во сти, под о де љак 8.3.6.3. На ци о-
нал ни стан дар ди/стан дар ди ЕУ, тачкa 1), по сле ре чи: „јав ног здра-
вља” до да ју се ре чи у за гра ди: „(са аспек та без бед но сти хра не)”.

У под о дељ ку 8.3.7. Спе ци фич ни кри те ри ју ми при хва тљи во-
сти (по сек то ру), став 2. тач ка 2) ре чи: „8 рад них ча со ва за:” бри-
шу се, a по сле ре чи: „је дин ке жи ви не” до да ју се ре чи: „на дан”. 

У под о дељ ку 8.3.8. При хва тљи ви тро шко ви, став 1. у увод ној 
ре че ни ци ре чи: „3. ОС” за ме њу ју се ре чи ма: „31. ОС”.

У под о дељ ку 8.3.10. Ин тен зи тет по мо ћи и сто па уче шћа ЕУ, 
став 3. у окви ру де ла „Прерадамлека имаркетинг”, „Прерада
месаимаркетинг”и„Прерадавоћаиповрћаимаркетинг”тач ка 
1)ре чи:„20.000 евра” за ме њу ју се ре чи ма:„10.000 евра”.

У под о дељ ку 8.6.11. Ин тен зи тет по мо ћи и сто па уче шћа ЕУ, 
став 3. тач. 1) и 2) ме ња ју се и гла се:

„1) ми ни мал ни из нос 5.000 евра;
2) мак си мал ни из нос 300.000 евра.”.
У одељ ку 8.7. ТЕХ НИЧ КА ПО МОЋ, под о де љак 8.7.8. При-

хва тљи ви тро шко ви, у тач ки 8) реч: „ру рал ног” бри ше се.
У гла ви X. ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ О КОМ ПЛЕ МЕН ТАР НО СТИ ИПАРД II ПРО ГРА МА СА МЕ РА МА ФИ НАН СИ РА НИМ ИЗ ДРУ-

ГИХ (ДР ЖАВ НИХ ИЛИ МЕ ЂУ НА РОД НИХ) ИЗ ВО РА, оде љак 10.3. КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА РАЗ ГРА НИ ЧЕ ЊЕ И КОМ ПЛЕ МЕН ТАР НОСТ 
ИПАРД МЕ РА И ДР ЖАВ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ, та бе ла 24: Раз гра ни че ње и ком пле мен тар ност ИПАРД II про гра ма и НПРР ме ња се и гла си:

„Tабела 24: Разграничење и комплементарност ИПАРД II програма и НПРР 
Meрa Сектор ИПАРД НПРР14

Инвестиције у 
физичку имовину 
пољопривредних 
газдинстава

Сектор млека КОРИСНИК
 – Пољопривредна газдинства са минимум 20 до максимум 300 
крава на крају инвестиције.

ПОДРШКА
 – Инвестирање у изградњу и/или реконструкцију и/или опре-
мање штала за краве музаре, укључујући опрему за производњу 
млека попут машина за мужу, опрему за хлађење на лицу 
места и складишта на газдинству; у постројења и опрему за 
управљање отпадом, пречишћавање отпадних вода, мере за 
спречавање загађења ваздуха, изградњу и/или реконструкцију 
капацитета за одлагање стајњака укључујући посебну опрему за 
одлагање и коришћење сточне хране и стајњака, попут резерво-
ара стајњака, посебне опреме за транспорт стајњака;
 – Инвестирање у механизацију пољопривредног газдинства 
(укључујући тракторе до 100 kW) и опрему;
 – Веће специјализоване млечне фарме (више од 300 крава) имају 
право само на управљање стајњаком и на тај начин имају корист 
од инвестиција подршке за одлагање стајњака и достизање 
стандарда; 
 – Инвестиције на пољопривредном газдинству у производњу 
енергије из обновљивих извора.

КОРИСНИК
 – Пољопривредна газдинства од 1 до 19 приплодних говеда на 
крају инвестиције. За инвестиције у сектору млека код приплодних 
оваца и коза нема специфичних критеријума; 
 – У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних 
животиња, прихватљиви корисници су пољопривредна газдин-
ства која поседују 0 –100 грла приплодних говеда док минимални 
број грла на крају инвестиције мора бити 3 приплодна говеда. За 
инвестиције у сектору млека када се ради о набавци квалитетних 
приплодних животиња, приплодних оваца и коза, нема специфич-
них критеријума.

ПОДРШКА
 – Куповина животиња (млечне краве, овце и козе)
 – Инвестирање у изградњу/ проширење/ адаптацију/ модерниза-
цију и/или у опрему за штале за краве музаре, укључујући опре-
мање постројења за производњу млека (за мужу у отвореном или 
затвореном систему, за објекте за хлађење и складиштење); 
 – Инвестирање у изградњу/ проширење/ адаптацију/ модерниза-
цију објеката за чување сточне хране и/или опрема/механизација 
за припрему, рад, дистрибуцију и чување хране и сточне хране на 
пољопривредном газдинству; 
 – Инвестирање у изградњу/ проширење/ адаптацију/ модерни-
зацију објеката за управљање, чување и прераду стајњака и/или 
механизацију/опрему за одлагање, чување и коришћење стајњака;
 – Изградња/проширење/адаптација просторија за мужу;
 – Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у 
слободном и везаном систему држања;
 – Набавка преносне опреме за мужу;
 – Набавка опреме за хлађење и складиштење млека.

Сектор млека КОРИСНИК
Пољопривредна газдинства са више од 300 крава на почетку 
инвестиција.

ПОДРШКА
 – Изградња и/или реконструкција капацитета за рад и/или 
специфична опрема и механизација објеката за коришћење и рад 
са стајњаком;
 – Инвестиције на пољопривредном газдинству у производњу 
енергије из обновљивих извора.
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Сектор меса КОРИСНИК
 – Пољопривредна газдинства са укупним капацитетом од мини-
мум 20 и максимум 1.000 говеда и/или минимум 150 и максимум 
1.000 оваца и/или коза и/или минимум 30 –400 приплодних 
крмача, и/или минимум 100 и максимум 10.000 товних прасади, 
и/или минимум 4.000 до максимум 50.000 бројлер пилића по 
турнусу на крају инвестиције.
ПОДРШКА
 – Инвестирање у изградњу и/или реконструкцију и/или опре-
мање штала, у постројења и опрему за управљање отпадом, 
пречишћавање отпадних вода, мере за спречавање загађења 
ваздуха, изградњу и/или реконструкцију капацитета за одлагање 
стајњака укључујући посебну опрему за одлагање и коришћење 
сточне хране и стајњака, попут резервоара стајњака, посебне 
опреме за транспорт стајњака;
 – Инвестирање у механизацију пољопривредног газдинства 
(укључујући тракторе до 100 kW) и опрему;
 – Инвестиције на пољопривредном газдинству у производњу 
енергије из обновљивих извора:

КОРИСНИК
 – Пољопривредна газдинства са 1 до 19 говеда и/или са 1 до 149 
оваца и коза, и/или са 1 –29 приплодних крмача и објектима са ка-
пацитетом од 1.000 до 3.999 бројлер пилића на крају инвестиције.
 – У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних 
животиња, прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства 
са 0 –100 грла квалитетних приплодних говеда, или 0 –500 грла 
приплодних оваца и коза, или 0 –150 грла приплодних свиња, док 
минимални број грла на крају инвестиције мора бити минимално 
три грла квалитетних приплодних говеда, или 10 грла квалитет-
них приплодних оваца и коза, или минимално 5 грла квалитетних 
приплодних свиња на крају инвестиције.
 
ПОДРШКА
 – Куповина приплодних животиња товних раса (говеда, овце, козе, 
свиње);
 – Изградња/проширење/адаптација/модернизација објеката/
просторија за складиштење хране и сточне хране (сена, силаже, 
сенаже);
 – Куповина опреме и механизације за припрему, руковање и дист-
рибуцију хране и сточне хране (сена, силаже, сенаже) на пољопри-
вредном газдинству, електричних ормара и термалних појила;
 – Изградња/проширење/адаптација/модернизација објеката за 
руковање, складиштење и коришћење стајњака у случају чувања у 
затвореном на пољопривредном газдинству и куповина опреме и 
механизације у те сврхе;
 – Изградња/проширење/адаптација/модернизација боксева за 
крмаче, узгој прасића. 

Сектор меса КОРИСНИК
Пољопривредна газдинства са више од 1.000 говеда или више од 
1.000 оваца и коза или више од 10.000 свиња или више од 50.000 
бројлер пилића на почетку инвестиције.

ПОДРШКА
 – Изградња и/или реконструкција капацитета за одлагање 
стајњака и/или специфичну опрему и механизацију за рад са 
стајњаком и коришћење истог;
 – Инвестиције на пољопривредном газдинству у производњу 
енергије из обновљивих извора.

Воће КОРИСНИК
 – Пољопривредна газдинства са минимум 2 и максимум 20 ha 
јагодастог воћа и минимум 5 и максимум 100 ha осталог воћа;

ПОДРШКА
 – Куповина трактора (до 100 kW), механизације и опреме
 – Изградња/ проширење/ обнова/ модернизација пластеника 
(прекривених стаклом и/или пластиком), као и куповина опреме 
и/или материјала за производњу воћа, расадничка производња и 
производња у области хортикултуре;
 – Инвестирање у системе на пољопривредном газдинству за 
заштиту воћњака од непогода (укључујући и компјутеризовану 
опрему);
 – Инвестирање у системе за наводњавање на пољопривредном 
газдинству уз коришћење подземних вода (из извора, бунара) и 
површинских вода (из река, језера и резервоара) као и изградња 
система, укључујући пумпе, цеви, вентиле и спринклере;
 – Инвестирање у изградњу и/или реконструкцију и/или у 
опремање објеката за складиштење воћа; укључујући УЛО 
капацитете.

КОРИСНИК
 – Пољопривредна газдинства са мање од 2 ha јагодастог воћа или 
мање од 5 ha осталог воћа/ производње грожђа. 

ПОДРШКА
 – Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 
производних (са наслоном) и матичних засада воћака и винове 
лозе, као и постављање мрежаника, објеката за конзервацију и 
мултипликацију садног материјала;
 – Трошкови рејонизације воћарског сектора који се односе на 
дефинисање рејона и услова за производњу висококвалитетних и 
конкурентних плодова;
 – Набавка воћарско-виноградарских риголера, подривача и машина 
за резидбу, тарупирање и бербу;
 – Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља 
и наводњавање за воћарску и виноградарску производњу, про-
изводњу садног материјала (укључујући и производњу расада и 
цвећарство) на отвореном пољу (набавка механизације за воћарско 
 – виноградарску производњу; набавка прецизних машина за сетву, 
машина за расађивање расада, висококвалитетних прскалица или 
атомизера за заштиту од болести, корова и штеточина; система са 
микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и расадника 
од измрзавања; противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 
система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила, и 
прскалица за наводњавање);
 – Изградња/проширење/адаптација стакленика и набавка опреме 
и/или материјала за производњу јагодастог воћа, расадничарску 
производњу, сертификацију и клонску селекцију, као и цвећарство 
у заштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 
стакленике, високо квалитетног покрова за пластенике и стаклени-
ке, система за загревање пластеника, система за вештачко осветља-
вање, система за наводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима 
и столова за производњу расада);
 – Изградња/проширење/адаптација капацитета за складиштење 
воћа, грожђа, садног материјала (изградња хладњача, капацитета 
за чување и припрему за отпремање садног материјала); изградња 
и опремање центара за скупљање и припрему воћа, и грожђа за 
тржиште, као и набавка опреме за припрему воћа и грожђа за тр-
жиште (опрема за паковање и набавка машина за прање, полирање, 
чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка 
палета за дугорочно складиштење производа).
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Поврће КОРИСНИК

 – Пољопривредна газдинства са капацитетом од минимум 0,5 ha 
до 5 ha под пластеницима или са минимум 0,5 и максимум 50 ha 
отвореног простора за производњу поврћа, на крају инвестиције 
осим за складишне капацитете где производне површине морају 
постојати на почетку инвестиције.

ПОДРШКА
 – Куповина трактора (до 100 kW), механизације и опреме
 – Изградња/проширење/обнова/модернизација стакленика и 
пластеника (прекривених стаклом и/или пластиком) као и купо-
вина опреме и/или материјала за производњу и брање поврћа, и 
расадничка производња и производња у области хортикултуре;
 – Инвестирање у системе за наводњавање на пољопривредном 
газдинству (на отвореном) за поврће уз коришћење подземне 
воде (из извора, бунара) и површинске воде (из река, језера и 
резервоара) као и изградња система, укључујући пумпе, цеви, 
вентиле и спринклере;
 – Инвестирање у изградњу и/или реконструкцију и/или у 
опремање објеката за складиштење поврћа; укључујући УЛО 
капацитете.

КОРИСНИК 
 – Пољопривредна газдинства са капацитетом мањим од 0,5 ha под 
пластеницима за поврће/ цвеће/ расадничку производњу или мање 
од 3 ha под производњом поврћа/цвећа на отвореном.

ПОДРШКА
 – Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 
наводњавање за повртарску производњу (укључујући и произ-
водњу расада и цвећарство) на отвореном пољу (набавка прециз-
них машина за сетву, машина за расађивање расада, висококва-
литетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова 
и штеточина; противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 
система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила, и 
прскалица за наводњавање);
 – Изградња/проширење/адаптација стакленика и набавка опреме 
и/или материјала за повртарску производњу расадничарску 
производњу, сертификацију и клонску селекцију, као и цвећарство 
у заштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 
стакленике, високо квалитетног покрова за пластенике и стаклени-
ке, система за загревање пластеника, система за вештачко осветља-
вање, система за наводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима 
и столова за производњу расада);
 – Изградња/проширење/адаптација капацитета за складиштење и 
поврћа (изградња хладњача, капацитета за чување и припрему за 
отпремање садног материјала); изградња и опремање центара за 
скупљање и припрему поврћа за тржиште, као и набавка опреме 
за припрему поврћа за тржиште (опрема за паковање и набавка 
машина за прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и пако-
вање производа, као и набавка палета за дугорочно складиштење 
производа).

Остали усеви 
(житарице, 
уљарице, 
шећерна репа)

КОРИСНИК
 – Пољопривредна газдинства која имају минимум 2 и максимум 
50 ha земљишта под осталим усевима.

ПОДРШКА
 – Куповина трактора (до 100 kW), механизације и опреме (осим 
комбајна) и конструкција објеката за чување, као и опремање.

КОРИСНИК
 – Пољопривредна газдинства која имају 50 –100 ha земљишта 
под осталим усевима.

ПОДРШКА
 – Куповина механизације и машина (осим комбајна) за пољопри-
вредну производњу и изградња објеката за складиштење, као и 
опремање.

КОРИСНИК
 – Пољопривредна газдинства која имају преко 100 ha земљишта 
под осталим усевима.

ПОДРШКА
 – Изградња/ проширење/ обнова/ модернизација и опремање 
објеката за складиштење.

КОРИСНИК
 – Пољопривредна газдинства која имају мање од 2 ha земљишта 
под усевима.

ПОДРШКА
 – Набавка машина за обраду земљишта;
 – Набавка сејалица;
 – Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, 
штеточина и корова;
 – Изградња/проширење/адаптација сушара за зачинско и лековито 
биље.

КОРИСНИК
 – Пољопривредна газдинства која имају минимум 2 hа а максимум 
50 hа. 

ПОДРШКА
 – Набавка машина и механизације која није обухваћена Листом 
прихватљивих трошкова  – ЛПТ у ИПАРД програму.

Инвестиције у 
физичку имовину 
које се тичу пре-
раде и маркетинга 
пољопривредних 
производа и произ-
вода рибарства

Сектор млека КОРИСНИК
 – Одржива предузећа и правна лица/ предузећа за производњу 
млека са капацитетом између 3.000 l –100.000 l сакупљеног 
млека у просеку по дану.

ПОДРШКА
 – Изградња/ проширење/ обнова/ модернизација центара за 
сакупљање и постројења за прераду млека, складиштење и 
хлађење млека, специјализоване опреме за транспорт млека, 
опреме и технологије за побољшање и контролу квалитета и 
хигијенских услова, укључујући једноставну опрему за испи-
тивање која може да разграничи лош и добар квалитет млека, 
физичко инвестирање у оснивање система за безбедност хране 
(GHP,GMP,HACCP), ИТ хардвере и софтвере за регистровање и 
праћење, контролу и рад са млеком, инвестирање у технологије 
за уштеду енергије, заштиту животне средине, опрему и објекте 
за прераду полупроизвода и отпад; одлагање и елиминисање 
отпада, посебна возила за транспорт млека.

Подршка за инвестирање у физичку имовину која се односи на 
производњу и маркетинг пољопривредних производа и производа 
рибарства биће обезбеђена искључиво кроз ИПАРД II програм.

НПРР мера Диверзификација руралне економије и развој посло-
вања обухвата прераду на газдинству.
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Сектор меса КОРИСНИК
 – Предузетници и правна лица/предузећа  – кланице са минимал-
ним капацитетом од 8 радних сати за: 10 говеда или 50 свиња 
или 50 оваца или коза, или 5.000 јединки живине на дан.

ПОДРШКА
 – Изградња/обнова кланица/објеката за прераду меса и одељења 
за хлађење, опрема за кланице, технологија и опрема за одла-
гање отпада и нуспроизвода, физичко инвестирање у оснивање 
система за безбедност хране (GHP,GMP,HACCP), ИТ хардвере 
и софтвере за праћење, контролу и управљање, инвестирање у 
обновљиву енергију (изградњу и уградњу опреме) примарно 
засновану на сопственим потребама.

Подршка за инвестирање у физичку имовину која се односи на 
производњу и маркетинг пољопривредних производа и производа 
рибарства биће обезбеђена кроз ИПАРД II програм.

Воће и поврће КОРИСНИК
Само микро, мала и средња предузећа за прераду воћа и поврћа.

ПОДРШКА
 – Изградња/ проширење/ модернизација објеката за прераду 
хране, како би били у складу са релевантним стандардима ЕУ, 
објеката и опреме за прераду воћа и поврћа (чување, пастери-
зација, сушење, замрзавање, итд.), опреме за паковање и обеле-
жавање, укључујући линије за пуњење, завијање, означавање 
и осталу специјализовану опрему, инвестирање у обновљиву 
енергију (изградњу и уградњу опреме) примарно засновану 
на сопственим потребама, физичко инвестирање у оснивање 
система за безбедност и управљање квалитетом хране (GHP,
GMP,HACCP,ISO).

Подршка за инвестирање у физичку имовину која се односи на 
производњу и маркетинг пољопривредних производа и производа 
рибарства биће обезбеђена кроз ИПАРД II програм.

НПРР мера Диверзификација руралне економије и развој посло-
вања обухвата прераду на газдинству.

Диверзификација 
руралне економије

КОРИСНИК
 – Физичка лица која су регистрована као пољопривредни 
произвођачи у руралним подручјима или су чланови пољопри-
вредних домаћинстава која диверзификују пољопривредне или 
непољопривредне активности на газдинству; 
 – Приватна правна лица која су основана или која раде у 
руралним подручјима у опсегу микро и малих предузећа, како је 
дефинисано у Закону о рачуноводству („Службени гласник РС”, 
број 62/13 и његове накнадне измене и допуне).

ПОДРШКА

Инвестирање у изградњу и/или реконструкцију и/или опремање 
објеката за пружање туристичких и угоститељских услуга, 
попут соба, ресторана и других објеката, укључујући објекте на-
мењене рекреацији, игри, туристичким камповима, унапређење 
простора на отвореном (за јахање, риболов на површинским 
водама, бициклизам, тематске руте, стазе за јахање), трошкови 
маркетинга попут штампања промотивног материјала, пра-
вљење/ одржавање интернет странице.

Сеоски туризам и стари и уметнички занати
КОРИСНИК
 – Физичка лица која се баве пружањем угоститељских услуга 
у угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском 
туристичком домаћинству;
  – Правна лица и предузетници који су регистровани за очување 
старих, традиционалних заната, односно послове домаће ради-
ности и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава. 
ПОДРШКА
 – Изградња, реконструкција и адаптација објеката за бављење се-
оским туризмом као и набавка опреме за пружање угоститељских 
угоститељских услуга у угоститељским објектима у домаћој 
радиности или сеоском туристичком домаћинству; 
 – Набавка опреме и алата ради очувања и унапређења старих и 
уметничких заната, односно послова домаће радиности.

Додата вредност прерадом производа на пољопривредном 
газдинству
КОРИСНИК
 – Физичка лица произвођачи малих количина хране биљног 
и животињског порекла уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава (искључујући предузетнике) за инвестиције из сектора 
млека, меса, воћа, поврћа, лековитог и ароматичног биља; 
 – Предузетници и правна лица за инвестиције из сектора винар-
ство и производња јаких алкохолних пића. 
ПОДРШКА
 – Изградња/проширење/адаптација објеката за прераду; 
 – Опрема за производњу, узорковање, пријем, прераду, пуњење и 
паковање производа;
 – Опрема за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) 
прерадних објеката; 
 – Лабораторијска опрема (не укључујући стаклени прибор) за 
интерну употребу;
 – Подршка промоцији производа и продаји производа на газдин-
ству. 

Сектор вина и јаких алкохолних пића
 – Изградња/проширење/адаптација и опремање објеката за 
производњу, пуњење и складиштење вина и јаких алкохолних 
пића, дегустационих сала и просторија за енотуризам и друге 
облике агротуризма, као и уређење простора у оквиру винарија и 
дестилерија; 
 – Опрема за производњу вина и јаких алкохолних пића и репрома-
теријал (стаклене боце, запушачи, капице и етикете);
 – Лабораторијска опрема (без стакленог прибора) за интерну 
употребу;
 – Подршка промоцији ознака географског прорекла и продаји 
производа; 
 – Изградња/проширење/адаптација постројења за обраду отпадних 
вода и спречавање загађења ваздуха; 
 – Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих из-
вора за сопствену потрошњу (соларне електране, хидроелектране, 
ветрогенераторе, електране на биомасу, измењивачке пумпе). 
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Агро-екологија ОП КОРИСНИК

 – Активна регистрована пољопривредна газдинства  – физичка 
лица (укључујући предузетнике);
 – Правна лица.
 
ПОДРШКА
 – Подршка ће бити обезбеђена само за узгој биља (житарица, 
уљарица, поврћа, узгој воћа и грожђа и узгој ароматичног/ле-
ковитог биља) који је сертификован као органски или је у фази 
конверзије.

КОРИСНИК
 – Физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, 
предузетници, правна лица, научно-истраживачке организације, 
високообразовне установе, национална Банка биљних гена.

ПОДРШКА
 – exsitu очување биљних генетичких ресурса у Банци биљних гена 
и институцијама које чувају колекције;
 – insitu/onfarm очување биљних генетичких ресурса за храну и 
пољопривреду на пољопривредним газдинствима.

КОРИСНИК
 – Физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, 
предузетници, правна лица, научно-истраживачке и образовне 
институције, центри за ВО, банке гена, манастири.

ПОДРШКА
–exsitu очување животињских генетичких ресурса у банци живо-
тињских гена;
–insitu очување животињских генетичких ресурса на пољопри-
вредном газдинству.

КОРИСНИК
 – Физичка лица и правна лица уписана у Регистар пољопривред-
них газдинстава.
ПОДРШКА
 – Компензацијски подстицаји, који се плаћају на годишњем нивоу 
у сврху накнаде додатних трошкова и губитака прихода због 
имплементације захтева агроеколошких мера и пракси очувања 
пољопривредних прдела високе природне вредности (HNVF).

КОРИСНИК
 – Физичка лица и правна лица уписана у Регистар пољопривред-
них газдинстава;
ПОДРШКА  – ће бити обустављена када заживи ИПАРД мера 
органске производње;
 – Компензацијски подстицаји, који се плаћају на годишњем нивоу 
у сврху накнаде додатних трошкова и губитака прихода због им-
плементације метода органске производње (биљна и животињска 
органска производња).

КОРИСНИК
 – Физичка лица и правна лица уписана у Регистар пољопривред-
них газдинстава.
ПОДРШКА
Спречавање ерозије земљишта спровођењем следећих активности:
 – Утврђивање мера за заштиту земљишта као природног ресурса и 
стављање под контролу ерозионих процеса;
 – Рана сетва озимих усева и стварање одговарајућег травног 
покривача у подручјима где је опасност од ерозије већа;
 – Постизање најмање 25% покривености земљишта до почетка 
јесењих и зимских ерозивних утицаја путем воде, ветра, поплава 
и слично;
 – Формирање трака травног покривача на осетљивим местима, 
посебно на падинама и дну парцеле ако је под нагибом;
 – Остављање жетвених остатака на површини земљишта у циљу 
одржавања органске материје;
 – Одбрана од ветра, смањење његове брзине на мање од 20 km/h, 
односно изградња ветрозаштитних појасева са пропусношћу од 
40 –50% и регулисање висине појасева;
 – Стварање гребенова на површини земљишта у висини од 5 –10 
cm;
 – Обрада земљишта по контурама односно попреко у односу на 
пад земљишта;
 – Обрада земљишта стварањем специфичних структура у циљу 
заштите од водених бујица (нпр. изградња тераса).

КОРИСНИК
 – Регистрована пољопривредна газдинства;
 – Удружења сопственика шума (на локалном, регионалном и 
националном нивоу);
 – Корисници државних шума у шумским подручјима и национал-
ним парковима;
 – Приватни предузетници у области шумарства који обављају 
делатност у руралним подручјима; 
 – Управљачи заштићеним природним добрима.

ПОДРШКА
 – Развој шумских подручја и унапређење исплативости газдовања 
шумама;
  – Улагања у шумарске технологије, прераду и мобилизацију и 
пласман шумских производа на тржиште;
 – Подршка изградњи шумске инфраструктуре са циљем повећања 
доступности и ефикасности коришћења шумских ресурса;
 – Саветодавна шумарска служба; 
 – Успостављање група и организација произвођача;
 – Подршка успостављању мреже НАТУРА 2000;
 – Подршка сарадњи и стварању кластера и мрежа у шумарству.
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LEADER КОРИСНИК
Одабрани ЛАГ-ови

ПОДРШКА почиње од 2018. године
 – „Стицање вештина, подстицање становника ЛАГ територија” 
за изградњу капацитета и подстицање селектованих ЛАГ;
 – „Текући трошкови и мали пројекти” за покретање изабране 
ЛАГ и спровођење малих пројеката;
 – „Пројекти сарадње за међутериторијалне или транснационал-
не пројекте”.

LEADER подршка обиће омогућена само кроз ИПАРД програм. До 
2017. године НПРР ће подржати оснивање партнерстава и припре-
му СЛР који се могу користити за ИПАРД програм.

КОРИСНИК
 – Партнерства за територијални рурални развој (у даљем тексту: 
партнерства), односно, регистрована удружења грађана, уколико за 
израду локалних стратегија руралног развоја, за чије признавање 
подносе пријаву, нису користили средства међународног донатора 
или Аутономне покрајине.

ПОДРШКА
Подстицаји за процес формирања партнерстава за територијални 
рурални развој и процес израде разраде и допуне ЛСРР, као што 
су: 
 – Трошкови настали у току припремних активности за формирање 
партнерства; 
 – Трошкови везани за разраду и допуну ЛСРР партнерства; 
 – Трошкови везани за рад партнерства; 
 – Трошкови имплементације ЛСРР”.

 – – – – – – – –
14 Део табеле који се односи на НПРР ће бити ажуриран након усвајања НПРР 2015 –2020. године

У гла ви XI. ОПИС ОПЕ РА ТИВ НЕ СТРУК ТУ РЕ, УКЉУ ЧУ-
ЈУ ЋИ ПРА ЋЕ ЊЕ И ПРО ЦЕ НУ, оде љак 11.1. ОПИС ОПЕ РА ТИВ-
НЕ СТРУК ТУ РЕ И ОСНОВ НЕ ФУНК ЦИ ЈЕ ЊЕ НИХ ОГРА НА КА, 
под о де љак 11.1.2. ИПАРД Аген ци ја, став 3. у увод ној ре че ни ци 
ре чи: „чла ном 9. СС” за ме њу ју се ре чи ма: „чла ном 10. СС”.

У одељ ку 11.2. ОПИС СИ СТЕ МА ЗА ПРА ЋЕ ЊЕ И ПРО-
ЦЕ НУ, УКЉУ ЧУ ЈУ ЋИ И ПРЕД ВИ ЂЕ НИ СА СТАВ ОД БО РА ЗА 
ПРА ЋЕ ЊЕ, под о де љак 11.2.1. Пра ће ње, став 2. ре чи: „чла ном 46. 
СС” за ме њу ју се ре чи ма: „чла ном 52. СС”. 

У под о дељ ку 11.2.2. Вред но ва ње, став 6. ре чи: „чла ном 53. 
СС” за ме њу ју се ре чи ма: „чла ном 58. СС”.

У под о дељ ку 11.2.3. Из ве шта ва ње, став 1. ре чи: „чла ном 54. 
СС” за ме њу ју се ре чи ма: „чла ном 59. СС”.

У гла ви XVI II. на зив ПРИ ЛО ГА 4  – „Спи сак на се ља у пла-
нин ским под руч ји ма” за ме њу је се но вим на зи вом: „Под руч ја са 
оте жа ним усло ви ма ра да у по љо при вре ди”.

Ре чи: „ПРИ ЛОГ 5  – Спи сак на се ља у под руч ји ма са оте жа-
ним усло ви ма ра да у по љо при вре ди” бри шу се.

Ре чи: „ПРИ ЛОГ 6” за ме њу ју се ре чи ма: „ПРИ ЛОГ 5”, а ре чи: 
„ПРИ ЛОГ 7” за ме њу ју се ре чи ма: „ПРИ ЛОГ 6”

ПРИ ЛОГ 3 и ПРИ ЛОГ 4 ко ји су од штам па ни уз ИПАРД про-
грам за Ре пу бли ку Ср би ју за пе ри од 2014 –2010. го ди не („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 30/16) и чи не ње гов са став ни део, за ме њу ју 
се но вим ПРИ ЛО ГОМ 3 и ПРИ ЛО ГОМ 4 ко ји су од штам па ни уз 
овај про грам и чи не ње гов са став ни део.

У це лом тек сту про гра ма ре чи: „При лог 6” у да том па де жу 
за ме њу ју се ре чи ма: „При лог 5” у од го ва ра ју ћем па де жу, а ре чи: 
„При лог 7” у да том па де жу за ме њу ју се ре чи ма: „При лог 6” у од-
го ва ра ју ћем па де жу.

ПРИ ЛОГ 3 

МИ НИ МАЛ НИ НА ЦИ О НАЛ НИ СТАН ДАР ДИ

Ми ни мал ни на ци о нал ни стан дар ди за ме ру:„Инвестицијеу
физичкуимовинупољопривреднихгаздинстава”

1) За кон о по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 41/09, 10/13  – др. за кон и 101/16)

(1) Пра вил ник о од ре ђи ва њу под руч ја са оте жа ним усло ви ма 
ра да у по љо при вре ди („Слу жбе ни гла сник РС”, број 39/16);

(2) Пра вил ник о упи су у Ре ги стар по љо при вред них га здин-
ста ва и об но ви ре ги стра ци је, као и о усло ви ма за па си ван ста тус 
по љо при вред ног га здин ства („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 17/13, 
102/15, 6/16 и 46/17).

2) За кон о ве те ри нар ству („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 91/05, 
30/10 и 93/12)

(1) Пра вил ник о ре ги стра ци ји, од но сно одо бра ва њу објек-
та за уз гој, др жа ње и про мет жи во ти ња („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 36/17);

(2) Пра вил ник о оп штим и по себ ним усло ви ма хи ги је не хра-
не за жи во ти ње („Слу жбе ни гла сник РС”, број 78/10).

3) За кон о сто чар ству („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 41/09, 
93/12 и 14/16)

(1) Пра вил ник о усло ви ма у по гле ду обје ка та и опре ме ко је 
мо ра ју ис пу ња ва ти од га ји вач ке ор га ни за ци је и ор га ни за ци је са по-
себ ним овла шће њи ма, као и о усло ви ма у по гле ду струч ног ка дра 
ко је мо ра ју ис пу ња ва ти ор га ни за ци је са по себ ним овла шће њи ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 103/09);

(2) Пра вил ник о са др жи ни и обра сцу зах те ва за упис у ре ги-
стар од га ји вач ких ор га ни за ци ја и ор га ни за ци ја са по себ ним овла-
шће њи ма, као и са др жи ни и на чи ну во ђе ња тог ре ги стра („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 67/09).

4) За кон о до бро би ти жи во ти ња („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 41/09)

(1) Пра вил ник о усло ви ма за до бро бит жи во ти ња у по гле ду 
про сто ра за жи во ти ње, про сто ри ја и опре ме у објек ти ма у ко ји-
ма се др же, уз га ја ју и ста вља ју у про мет жи во ти ње у про из вод не 
свр хе, на чи ну др жа ња, уз га ја ња и про ме та по је ди них вр ста и ка-
те го ри ја жи во ти ња, као и са др жи ни и на чин во ђе ња еви ден ци је о 
жи во ти ња ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 6/10 и 57/14);

(2) Пра вил ник о на чи ну обе ле жа ва ња и ре ги стра ци је го ве да, 
као и о слу жбе ној кон тро ли обе ле жа ва ња и ре ги стра ци је го ве да 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 102/14);

(3) Пра вил ник о на чи ну обе ле жа ва ња и ре ги стра ци је сви ња, 
као и о слу жбе ној кон тро ли иден ти фи ка ци је, обе ле жа ва ња и ре ги-
стра ци је сви ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 94/10);

(4) Пра вил ник о на чи ну обе ле жа ва ња и ре ги стра ци је ова ца и 
ко за, као и о слу жбе ној кон тро ли иден ти фи ка ци је, обе ле жа ва ња и 
ре ги стра ци је ова ца и ко за („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 6/11 и 57/11);

(5) Пра вил ник о на чи ну обе ле жа ва ња и ре ги стра ци је ко пи-
та ра, као и о слу жбе ној кон тро ли иден ти фи ка ци је, обе ле жа ва ња и 
ре ги стра ци је ко пи та ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 72/10);

5) За кон о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – УС, 24/11, 121/12, 42/13  – УС, 
50/13  – УС, 98/13  – УС, 132/14 и 145/14);

6) За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 135/04 и 36/09) 

(1) Пра вил ник о са др жи ни зах те ва о по тре би про це не ути-
ца ја и са др жи ни зах те ва за од ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је 
о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 69/05);

7) За кон о без бед но сти и здра вљу на ра ду („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 101/05 и 91/15)

(1) Пра вил ник о по ступ ку утвр ђи ва ња ис пу ње но сти про пи-
са них усло ва у обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 60/06);

8) За кон о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 18/16);

Ми ни мал ни на ци о нал ни стан дар ди за ме ру: „Инвестиције
уфизичкуимовинукојесетичупрерадеимаркетингапољопри-
вреднихпроизводаипроизводарибарства”

1) За кон о по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 41/09, 30/10  – др. за кон и 101/16)

(1) Пра вил ник о од ре ђи ва њу под руч ја са оте жа ним усло ви ма 
ра да у по љо при вре ди („Слу жбе ни гла сник РС”, број 39/16);
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(2) Пра вил ник о упи су у Ре ги стар по љо при вред них га здин-

ста ва и об но ви ре ги стра ци је, као и о усло ви ма за па си ван ста тус 
по љо при вред ног га здин ства („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 17/13, 
102/15, 6/16 и 46/17).

2) За кон о ве те ри нар ству („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 91/05, 
30/10 и 93/12) 

(1) Пра вил ник о ве те ри нар ско-са ни тар ним усло ви ма, од но-
сно оп штим и по себ ним усло ви ма за хи ги је ну хра не жи во тињ ског 
по ре кла, као и о усло ви ма хи ги је не хра не жи во тињ ског по ре кла 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 25/11 и 27/14);

(2) Пра вил ник о на чи ну раз вр ста ва ња и по сту па ња са спо-
ред ним про из во ди ма жи во тињ ског по ре кла ве те ри нар ско-са ни-
тар ним усло ви ма за из град њу обје ка та за са ку пља ње, пре ра ду и 
уни шта ва ње спо ред них про из во да жи во тињ ског по ре кла, на чи ну 
спро во ђе ња слу жбе не кон тро ле и са мо кон тро ле, као и усло ви ма за 
сточ на гро бља и ја ме гроб ни це („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 31/11, 
97/13, 15/15 и 61/17);

3) За кон о до бро би ти жи во ти ња („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 41/09) 

(1) Пра вил ник о усло ви ма и сред стви ма за ли ша ва ње жи во-
ти ња жи во та, на чи ну по сту па ња са жи во ти ња ма не по сред но пре 
кла ња, на чи ну ома мљи ва ња и ис кр ва ре ња жи во ти ња, усло ви ма и 
на чи ну кла ња жи во ти ња без прет ход ног ома мљи ва ња, као и про-
гра му обу ке о до бро би ти жи во ти ња то ком кла ња („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 14/10).

4) За кон о без бед но сти хра не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
41/09); 

(1) Пра вил ник о усло ви ма хи ги је не хра не („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 73/10); 

(2) Пра вил ник о оп штим и по себ ним усло ви ма хи ги је не хра не 
у би ло ко јој фа зи про из вод ње, пре ра де и про ме та („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 72/10) („Ми кро би о ло шки кри те ри ју ми за хра ну”).

5) За кон о над зо ру над пре храм бе ним про из во ди ма биљ ног 
по ре кла („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 25/96 и 101/05  – др. за кон)

(1) Пра вил ник о бли жим усло ви ма за про из вод њу и про мет 
пре храм бе них про из во да биљ ног по ре кла („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 50/96)

6) За кон о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – УС, 24/11, 121/12, 42/13  – УС, 
50/13  – УС, 98/13  – УС, 132/14 и 145/14);

7) За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 135/04 и 36/09) 

(1) Пра вил ник о са др жи ни зах те ва о по тре би про це не ути ца ја и 
са др жи ни зах те ва за од ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је о про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 69/05);

8) За кон о без бед но сти и здра вљу на ра ду („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 101/05 и 91/15) 

(1) Пра вил ник о по ступ ку утвр ђи ва ња ис пу ње но сти про пи-
са них усло ва у обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 60/06);

9) За кон о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 18/16);

Ми ни мал ни на ци о нал ни стан дар ди за ме ру: „Диверзифика-
цијапољопривреднихгаздинставаиразвојпословања” 

1) За кон о ту ри зму („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09, 88/10, 
99/11  – др. за кон, 93/12 и 84/15) 

(1) Пра вил ник о стан дар ди ма за ка те го ри за ци ју уго сти тељ ских 
обје ка та за сме штај („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 83/16 и 30/17); 

(2) Пра вил ник о усло ви ма и на чи ну оба вља ња уго сти тељ ске 
де лат но сти, на чи ну пру жа ња уго сти тељ ских услу га, раз вр ста ва-
њу уго сти тељ ских обје ка та и ми ни мал но тех нич ким усло ви ма за 
уре ђе ње и опре ма ње уго сти тељ ских обје ка та („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 48/12 и 58/16); 

(3) Пра вил ник о ми ни мал ним тех нич ким и са ни тар но-хи-
ги јен ским усло ви ма за пру жа ње уго сти тељ ских услу га у до ма ћој 
ра ди но сти и у се о ском ту ри стич ком до ма ћин ству („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 41/10 и 48/12  – др. пра вил ник).

ПРИ ЛОГ 4

ПОД РУЧ ЈА СА ОТЕ ЖА НИМ УСЛО ВИ МА РА ДА  
У ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДИ

Под руч ја са оте жа ним усло ви ма ра да у по љо при вре ди од ре-
ђе на су Пра вил ни ком о од ре ђи ва њу под руч ја са оте жа ним усло ви-
ма ра да у по љо при вре ди („Слу жбе ни гла сник РС”, број 39/16), за 

пе ри од од три го ди не. Ста тус под руч ја са оте жа ним усло ви ма ра да 
у по љо при вре ди има на се ље но ме сто на те ри то ри ји оп шти не, од-
но сно гра да или це ла те ри то ри ја оп шти не, од но сно сва на се ље на 
ме ста на те ри то ри ји оп шти не ко ја ис пу ња ва ју бар је дан од сле де-
ћих кри те ри ју ма, и то: 

1) на ла зе се у пла нин ским под руч ји ма на про сеч ној над мор-
ској ви си ни од 500 и пре ко 500 ме та ра, пре ма по да ци ма Ре пу блич-
ког ге о дет ског за во да; 

2) на ла зе се у гра ни ца ма под руч ја на ци о нал ног пар ка од ре ђе-
ним За ко ном о на ци о нал ним пар ко ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 84/15); 

3) има ју број за по сле них ма њи од 100 на 1000 ста нов ни ка, пре-
ма по да ци ма ко је је об ја вио Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку у пу бли-
ка ци ји оп шти не и ре ги о ни у Ре пу бли ци Ср би ји из 2015. го ди не. 

Под руч ја са оте жа ним усло ви ма ра да у по љо при вре ди ко ја 
ис пу ња ва ју кри те ри јум из ста ва 1. тач ка 1) да та су у Та бе ли 1  – 
Спи сак на се ља у пла нин ским под руч ји ма.

Под руч ја са оте жа ним усло ви ма ра да у по љо при вре ди ко ја 
ис пу ња ва ју је дан од кри те ри ју ма из ста ва 1. тач. 2) и 3) да та су у 
Та бе ли 2  – Оста ла под руч ја са оте жа ним усло ви ма ра да у по љо-
при вре ди. 

ТАБЕЛА 1

СПИСАК НАСЕЉА У ПЛАНИНСКИМ ПОДРУЧЈИМА

Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

1. Александровац Бзенице
Ботурићи
Братићи
Велика Врбница
Веља Глава
Вранштица
Горњи Вратари
Грчак
Доњи Вратари
Јелакци
Козница
Латковац
Лесеновци
Лесковица
Плеш
Плоча
Пуховац
Ржаница
Рогавчина
Рокци
Старци
Стрменица

2. Алексинац Вукања
Голешница
Липовац
Породин
Преконози
Рсовац
Црна Бара

3. Ариље Бјелуша
Бреково
Висока
Вране
Гривска
Добраче
Крушчица
Латвица
Миросаљци
Радобуђа
Радошево
Северово
Ступчевићи
Трешњевица
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Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

4. Бабушница Александровац
Бабушница
Бердуј
Берин Извор
Богдановац
Братишевац
Брестов Дол
Вава
Валниш
Велико Боњинце
Војници
Врело
Вучи Дел
Горње Крњино
Горњи Стрижевац
Горчинце
Грнчар
Дол
Доње Крњино
Доњи Стрижевац
Драгинац
Дучевац
Завидинце
Звонце
Извор
Јасенов Дел
Калуђерово
Камбелевац
Кијевац
Лесковица
Линово
Љуберађа
Масуровац
Нашушковица
Остатовица
Пресека
Проваљеник
Радињинце
Радосињ
Радошевац
Ракита
Раков Дол
Раљин
Ресник
Стол
Стрелац
Студена
Сурачево
Црвена Јабука
Штрбовац

5. Бајина Башта Бесеровина
Гвоздац
Добротин
Драксин
Дуб
Заглавак
Заовине
Зарожје
Зауглине
Злодол
Јагоштица
Јакаљ
Јеловик
Коњска Река
Љештанско
Мала Река
Овчиња
Оклетац

Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Пепељ
Перућац
Пилица
Придоли
Растиште
Рача
Рогачица
Сијерач
Солотуша
Стрмово
Церје

6. Бела Паланка Бабин Кал
Бежиште
Вета
Витановац
Врандол
Вргудинац
Горња Глама
Горња Коритница
Горњи Рињ
Градиште
Дивљана
Долац (село)
Доња Глама
Доња Коритница
Доњи Рињ
Дражево
Клисура
Козја
Космовац
Крупац
Мирановац
Мирановачка Кула
Мокра
Ново Село
Ореовац
Пајеж
Теловац
Топоница
Црнче
Шљивовик

7. Блаце Више Село
Врбовац
Горња Јошаница
Горње Гргуре
Доња Рашица
Дрешница
Качапор
Музаће
Попова
Пребреза
Претрешња
Придворица
Рашица
Сибница
Џепница

8. Бојник Боринце
Добра Вода
Ивање
Магаш
Мајковац
Ображда

9. Бољевац Боговина
Добро Поље
Јабланица
Криви Вир
Луково
Мали Извор
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Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Мирово
Подгорац
Ртањ
Рујиште

10. Бор Бор
Бучје
Горњане
Злот
Кривељ
Лука
Танда
Топла

11. Босилеград Барје
Белут
Бистар
Босилеград
Бранковци
Бресница
Буцељево
Голеш
Гложје
Горња Љубата
Горња Лисина
Горња Ржана
Горње Тламино
Грујинци
Доганица
Доња Љубата
Доња Лисина
Доња Ржана
Доње Тламино
Дукат
Жеравино
Зли Дол
Извор
Јарешник
Караманица
Милевци
Млекоминци
Мусуљ
Назарица
Паралово
Плоча
Радичевци
Рајчиловци
Ресен
Рибарци
Рикачево
Црноштица

12. Брус Батоте
Бело Поље
Блажево
Бозољин
Боранци
Брђани
Брзеће
Будиловина
Велика Грабовница
Витоше
Влајковци
Горње Левиће
Горњи Липовац
Град
Градац
Грашевци
Домишевина
Доње Левиће
Доњи Липовац

Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Дренова
Дртевци
Ђерекаре
Жарево
Жиљци
Жуње
Иричићи
Кнежево
Кобиље
Ковизле
Кочине
Крива Река
Ливађе
Мала Грабовница
Милентија
Осреци
Паљевштица
Равниште
Радманово
Радуње
Рибари
Стануловиће
Судимља
Тршановци
Чокотар
Шошиће

13. Бујановац Бараљевац
Биљача
Богдановац
Братоселце
Брезница
Брњаре
Буштрање
Велики Трновац
Воганце
Врбан
Добросин
Доње Ново Село
Дрежница
Ђордевац
Зарбинце
Јабланица
Јастребац
Кленике
Клиновац
Кончуљ
Кошарно
Куштица
Летовица
Лопардинце
Лукарце
Лучане
Мали Трновац
Муховац
Неговац
Несалце
Ново Село
Претина
Прибовце
Равно Бучје
Русце
Света Петка
Себрат
Сејаце
Спанчевац
Старац
Сухарно
Трејак
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Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Узово
Чар

14. Ваљево Бачевци
Брезовице
Вујиновача
Горње Лесковице
Доње Лесковице
Дивчибаре
Мијачи
Пријездић
Равње
Ребељ
Ситарице
Станина Река
Совач
Суводање
Сушица
Таор
Тубравић

15. Владичин Хан Бачвиште
Белановце
Белишево
Богошево
Брестово
Гариње
Горње Јабуково
Доње Јабуково
Зебинце
Јагњило
Јастребац
Јовац
Кацапун
Козница
Копитарце
Костомлатица
Кукавица
Куново
Лебет
Летовиште
Љутеж
Мањак
Мртвица
Островица
Равна Река
Рдово
Репиште
Ружић
Солачка Сена
Срнећи Дол

16. Власотинце Алексине
Борин До
Брезовица
Горња Лопушња
Горњи Дејан
Горњи Орах
Горњи Присјан
Градиште
Гумериште
Гуњетина
Доња Лопушња
Доње Гаре
Доњи Присјан
Добровиш
Златићево
Јаворје
Јаковљево
Јастребац
Козило

Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Комарица
Липовица
Острц
Пржојне
Равна Гора
Равни Дел
Самарница
Средор
Страњево
Црна Бара

17. Врање Барбарушинце
Барелић
Бели Брег
Бојин Дел
Буљесовце
Буштрање
Вишевце
Власе
Врање
Вртогош
Големо Село
Горња Отуља
Горње Жапско
Горње Пунушевце
Горње Требешиње
Градња
Добрејанце
Доње Пунушевце
Драгобужде
Дреновац
Дубница
Дулан
Дупељево
Катун
Клашнице
Копањане
Коћура
Крушева Глава
Лалинце
Лепчинце
Луково
Марганце
Мечковац
Мијаковце
Мијовце
Миливојце
Наставце
Нова Брезовица
Обличка Сена
Оштра Глава
Пљачковица
Преображење
Рождаце
Русце
Сикирје
Смиљевић
Содерце
Средњи Дел
Станце
Стара Брезовица
Стрешак
Струганица
Студена
Сурдул
Тесовиште
Тибужде
Трстена
Тумба
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Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Ћурковица
Урманица
Ушевце
Честелин

18. Врањска Бања Бабина Пољана 
Бујковац 
Дуга Лука 
Изумно
Клисурица 
Крива Феја 
Корбевац
Корбул 
Лева Река 
Липовац 
Несврта 
Првонек 
Себеврање
Сливница
Стари Глог
Топлац
Црни Врх

19. Врњачка Бања Гоч
Отроци
Рсавци
Станишинци

20. Гаџин Хан Велики Вртоп
Велики Крчимир
Виландрица
Гаре
Горње Драговље
Горњи Душник
Доње Драговље
Јагличје
Калетинац
Копривница
Личје
Мали Вртоп
Мали Крчимир
Овсињинац
Семче
Сопотница
Ћелије
Шебет

21. Горњи Милановац Бело Поље
Бершићи
Богданица
Брајићи
Брезна
Гојна Гора
Горња Црнућа
Горњи Бањани
Горњи Бранетићи
Грабовица
Доња Врбава
Дренова
Дружетићи
Јабланица
Коштунићи
Мајдан
Полом
Рудник
Сврачковци
Срезојевци
Теочин

22. Деспотовац Баре
Жидиље
Јеловац
Маквиште

Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Равна Река
Сењски Рудник
Сладаја
Стрмостен

23. Димитровград Бољев Дол
Бански Дол
Барје
Бачево
Било
Браћевци
Бребевница
Верзар
Височки Одоровци
Влковија
Врапча
Гојин Дол
Горња Невља
Горњи Криводол
Градиње
Грапа
Гуленовци
Димитровград
Доња Невља
Доњи Криводол
Драговита
Жељуша
Изатовци
Искровци
Каменица
Куса Врана
Лукавица
Мазгош
Мојинци
Паскашија
Петачинци
Петерлаш
Планиница
Поганово
Прача
Протопопинци
Радејна
Сенокос
Скрвеница
Сливница
Смиловци
Трнски Одоровци

24. Жагубица Жагубица
Изварица
Јошаница
Лазница
Липе
Милановац
Осаница
Селиште
Суви До

25. Житорађа Асановац
Зладовац

26. Зајечар Ласово
Мариновац

27. Ивањица Бедина Варош
Братљево
Брезова
Брусник
Будожеља
Буковица
Васиљевићи
Вионица
Врмбаје
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Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Вучак
Глеђица
Градац
Дајићи
Девићи
Деретин
Добри До
Дубрава
Ерчеге
Јаворска Равна Гора
Катићи
Клекова
Ковиље
Комадине
Коритник
Косовица
Куманица
Кушићи
Лиса
Луке
Мана
Маскова
Медовине
Међуречје
Мочиоци
Опаљеник
Осоница
Пресека
Прилике
Равна Гора
Радаљево
Ровине
Рокци
Свештица
Сивчина
Смиљевац
Чечина
Шареник
Шуме

28. Кнић Бајчетина
29. Књажевац Алдина Река

Алдинац
Балинац
Балта Бериловац
Бањски Орешац
Бели Поток
Божиновац
Бучје
Васиљ
Видовац
Влашко Поље
Вртовац
Габровница
Дејановац
Дрвник
Зоруновац
Зубетинац
Иново
Јаловик Извор
Јања
Кожељ
Крента
Локва
Мањинац
Миљковац
Мучибаба
Ново Корито
Ошљане

Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Папратна
Понор
Причевац
Равно Бучје
Радичевац
Репушница
Сврљишка Топла
Скробница
Стањинац
Старо Корито
Татрасница
Ћуштица
Црни Врх
Шарбановац
Шести Габар
Шуман Топла

30. Косјерић Бјелоперица
Варда
Галовићи
Годечево
Годљево
Горња Полошница
Доња Полошница
Дреновци
Дубница
Косјерић (село)
Маковиште
Мионица
Мрчићи
Мушићи
Парамун
Радановци
Росићи
Руда Буква
Сеча Река
Скакавци
Стојићи
Субјел
Тубићи
Цикоте
Шеврљуге

31. Крагујевац Аџине Ливаде
Дулене
Каменица
Љубичевац
Рамаћа

32. Краљево Баре
Бзовик
Богутовац
Бојанићи
Борово
Брезна
Брезова
Бресник
Врх
Гледић
Гокчаница
Долац
Дражиниће
Ђаково
Замчање
Засад
Каменица
Камењани
Лопатница
Маглич
Матаруге
Међуречје
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Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Мељаница
Милиће
Мланча
Орља Глава
Плана
Полумир
Предоле
Раваница
Река
Рудно
Рудњак
Савово
Станча
Тадење
Тепече
Толишница
Трговиште
Ушће
Церје

33. Крупањ Богоштица
Брштица
Кржава
Планина
Томањ
Шљивова

34. Крушевац Бољевац
Буци
Наупаре
Петина
Рибарска Бања
Рлица
Сеземче
Срндаље

35. Куршумлија Бабица
Баћоглава
Васиљевац
Велико Пупавце
Висока
Влахиња
Врело
Вукојевац
Горње Точане
Дабиновац
Дегрмен
Дединац
Дешишка
Добри До
Дубрава
Ђаке
Жалица
Жегрова
Жуч
Заграђе
Зебица
Иван Кула
Игриште
Коњува
Космача
Крток
Купиново
Куршумлијска Бања
Кутлово
Луково
Љутова
Љуша
Магово
Мала Косаница
Матарова

Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Мачја Стена
Мердаре
Мерћез
Механе
Мирница
Мрча
Невада
Орловац
Паваштица
Парада
Пачарађа
Перуника
Пљаково
Преветица
Прекорађа
Пролом
Равни Шорт
Растелица
Рача
Рударе
Сагоњево
Самоково
Свињиште
Секирача
Селиште
Селова
Сеоце
Спанце
Тачевац
Тијовац
Требиње
Трећак
Трмка
Трн
Трпезe
Шатра
Штава

36. Кучево Церемошња
37. Лебане Бувце

Дрводељ
Клајић
Липовица
Петровац
Пороштица
Радевце
Рафуна
Слишане

38. Лесковац Бабичко
Бистрица
Боћевица
Бричевље
Букова Глава
Велика Сејаница
Виље Коло
Вучје
Гагинце
Голема Њива
Горина
Горња Купиновица
Граово
Дедина Бара
Јарсеново
Калуђерце
Ковачева Бара
Крпејце
Личин Дол
Мелово
Мрковица
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Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Накривањ
Несврта
Ново Село
Ораовица (код Грделице)
Оруглица
Падеж
Палојце
Пискупово
Предејане (село)
Равни Дел
Слатина
Ступница
Сушевље
Тулово
Црвени Брег
Црковница
Црцавац
Чукљеник

39. Лучани Бели Камен
Вича
Властељице
Вучковица
Горачићи
Горња Краварица
Горњи Дубац
Граб
Губеревци
Доњи Дубац
Дучаловићи
Зеоке
Каона
Котража
Лучани (село)
Милатовићи
Пшаник
Ртари
Рти

40. Љиг Ба
41. Љубовија Горња Љубовиђа

Горња Оровица
Горње Кошље
Грчић
Дрлаче
Леовић
Оровичка Планина
Постење
Рујевац
Савковић
Селенац
Соколац
Торник
Цапарић

42. Мајданпек Влаоле
Дебели Луг
Јасиково
Лесково

43. Медвеђа Богуновац
Боровац
Варадин
Велика Браина
Врапце
Горња Лапаштица
Горњи Бучумет
Горњи Гајтан
Грбавце
Губавце
Доња Лапаштица
Доњи Гајтан

Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Дренце
Ђулекаре
Капит
Леце
Мала Браина
Маровац
Маћедонце
Маћедонце (Реткоцерско)
Медевце
Мркоње
Петриље
Пороштица
Пусто Шилово
Равна Бања
Реткоцер
Свирце
Сијарина
Сијаринска Бања
Спонце
Средњи Бучумет
Стара Бања
Стубла
Туларе
Тупале
Чокотин

44. Мерошина Девча
Чубура

45. Мионица Горњи Лајковац
Мратишић
Осеченица
Крчмар
Планиница

46. Неготин Поповица
47. Ниш  – општина Црвени Крст Лесковик
48. Ниш  – општина Нишка Бања Банцарево

Горња Студена
Доња Студена
Коритњак
Куновица
Манастир
Равни До
Радикина Бара
Раутово
Сићево

49. Ниш  – општина Палилула Бербатово
50. Ниш  – општина Пантелеј Врело

Ореовац
Церје

51. Нова Варош Акмачићи
Амзићи
Бистрица
Божетићи
Брдо
Буковик
Бурађа
Вилови
Вранеша
Горња Бела Река
Горње Трудово
Дебеља
Доња Бела Река
Драглица
Дражевићи
Дрмановићи
Јасеново
Комарани
Кућани
Љепојевићи
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Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Мишевићи
Негбина
Нова Варош
Ојковица
Радијевићи
Радоиња
Рутоши
Сеништа
Тиква
Тисовица
Трудово
Челице
Штитково

52. Нови Пазар Алуловиће
Бајевица
Бања
Баре
Батњик
Бекова
Беле Воде
Ботуровина
Брђани
Брестово
Варево
Вевер
Видово
Витковиће
Војковиће
Војниће
Врановина
Вучиниће
Вучја Локва
Голице
Горња Тушимља
Гошево
Грађановиће
Грачане
Грубетиће
Дежева
Дојиновиће
Долац
Дољани
Драгочево
Драмиће
Жуњевиће
Забрђе
Златаре
Иванча
Избице
Јабланица
Јавор
Јанча
Јова
Кашаљ
Ковачево
Кожље
Копривница
Косуриће
Крушево
Кузмичево
Леча
Лопужње
Лукаре
Лукарско Гошево
Лукоцрево
Мишчиће
Мур
Мухово

Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Неготинац
Нови Пазар
Одојевиће
Окосе
Осаоница
Осоје
Охоље
Павље
Паралово
Пасји Поток
Пиларета
Побрђе
Пожега
Пожежина
Полокце
Попе
Постење
Прћенова
Пуста Тушимља
Пустовлах
Радаљица
Рајетиће
Рајковиће
Рајчиновићка Трнава
Рајчиновиће
Раковац
Раст
Себечево
Ситниче
Скуково
Слатина
Смилов Лаз
Средња Тушимља
Страдово
Судско Село
Тенково
Трнава
Туново
Хотково
Цоковиће
Чашић Долац
Шавци
Шароње
Штитаре

53. Осечина Драгодол
Скадар
Царина

54. Параћин Клачевица
Горња Мутница
Буљане

55. Пирот Базовик
Басара
Бела
Бериловац
Беровица
Брлог
Велика Лукања
Велики Суводол
Височка Ржана
Власи
Горња Држина
Гостуша
Градашница
Добри До
Дојкинци
Засковци
Извор
Јалботина
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Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Јеловица
Камик
Копривштица
Костур
Крупац
Куманово
Мали Суводол
Милојковац
Мирковци
Нишор
Нови Завој
Обреновац
Ореовица
Орља
Осмакова
Паклештица
Пасјач
Петровац
Планиница
Покревеник
Понор
Присјан
Рагодеш
Расница
Росомач
Рсовци
Рудиње
Сиња Глава
Славиња
Срећковац
Станичење
Темска
Топли До
Церев Дел
Церова
Црноклиште
Чиниглавци
Шугрин

56. Пожега Велика Јежевица
Горња Добриња
Доња Добриња
Дражиновићи
Душковци
Засеље
Лорет
Љутице
Мала Јежевица
Мршељи
Папратиште
Речице
Роге
Рупељево
Сврачково
Средња Добриња
Табановићи
Тометино Поље

57. Прешево Алиђерце
Берчевац
Бујић
Буковац
Буштрање
Гаре
Големи Дол
Горња Шушаја
Госпођинце
Депце
Илинце
Курбалија

Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Љаник
Мађаре
Миратовац
Норча
Ораовица
Печено
Прешево
Рајинце
Ранатовце
Рељан
Свињиште
Сефер
Славујевац
Станевце
Стрезовце
Трнава
Церевајка

58. Прибој Бања
Батковићи
Брезна
Бучје
Добриловићи
Живинице
Забрђе
Забрњица
Заградина
Заостро
Јелача
Калафати
Калуђеровићи
Касидоли
Кратово
Крњача
Кукуровићи
Мажићи
Милијеш
Плашће
Пожегрмац
Прибојска Голеша
Прибојске Челице
Рача
Ритошићи
Сјеверин
Сочице
Стрмац
Херцеговачка Голеша
Црнуговићи
Црнузи
Читлук

59. Пријепоље Аљиновићи
Балићи
Баре
Бискупићи
Бјелахова
Брајковац
Брвине
Бродарево
Буковик
Виницка
Врбово
Гојаковићи
Горње Бабине
Горње Горачиће
Горњи Страњани
Гостун
Грачаница
Гробнице
Дивци
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Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Доње Бабине
Доњи Страњани
Дренова
Душманићи
Ђурашићи
Забрдњи Тоци
Завинограђе
Залуг
Заступ
Звијезд
Ивање
Ивезићи
Избичањ
Јабука
Јунчевићи
Камена Гора
Караула
Карошевина
Каћево
Кашице
Ковачевац
Копривна
Косатица
Кошевине
Крушево
Кучин
Лучице
Матаруге
Међани
Мијани
Мијоска
Милаковићи
Милешево
Милошев До
Миљевићи
Мрчковина
Мушковина
Ораовац
Орашац
Осоје
Оштра Стијена
Поткрш
Поток
Правошево
Прањци
Пријепоље
Расно
Ратајска
Седобро
Сељане
Сељашница
Скокуће
Слатина
Сопотница
Ташево
Хисарџик
Хрта
Црквени Тоци
Чадиње
Чаушевићи
Џурово

60. Прокупље Арбанашка
Баботинац
Бајчинце
Балчак
Бели Камен
Богујевац
Бреговина

Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Бресник
Букулорам
Бучинце
Велика Плана
Видовача
Власово
Водице
Гласовик
Горња Бресница
Горња Речица
Горњи Статовац
Грабовац
Добротић
Доња Бресница
Доњи Статовац
Драги Део
Житни Поток
Јабучево
Јовине Ливаде
Клисурица
Крушевица
Кожинце
Костеница
Микуловац
Миљковица
Мрљак
Нови Ђуровац
Обртинце
Пасјача
Пестиш
Пискаље
Ранкова Река
Ргаје
Средњи Статовац
Стари Ђуровац
Старо Село
Товрљане
Трнови Лаз
Џигољ
Шевиш
Широке Њиве

61. Ражањ Грабово
62. Рашка Бадањ

Баљевац
Бела Стена
Бело Поље
Беоци
Биниће
Биочин
Боровиће
Боће
Брвеница
Варево
Војмиловићи
Вртине
Гњилица
Гостирадиће
Градац
Драганићи
Жерађе
Жутице
Зарево
Јошаничка Бања
Казновиће
Карадак
Ковачи
Копаоник
Корлаће
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Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Кравиће
Кремиће
Крушевица
Курићи
Кућане
Лисина
Луково
Милатковиће
Муре
Ново Село
Носољин
Орахово
Павлица
Панојевиће
Пискања
Плавково
Плешин
Побрђе
Покрвеник
Поцесје
Радошиће
Раковац
Рвати
Рудница
Себимиље
Семетеш
Супње
Тиоџе
Трнава
Црна Глава
Шипачина

63. Рековац Богалинац
Доброселица
Жупањевац
Каленићки Прњавор
Надрље
Сиљевица
Шљивица

64. Сврљиг Белоиње
Бурдимо
Бучум
Влахово
Галибабинац
Грбавче
Гулијан
Гушевац
Давидовац
Драјинац
Ђуринац
Извор
Копајкошара
Лабуково
Лалинац
Лозан
Луково
Манојлица
Мечји До
Околиште
Округлица
Периш
Преконога
Радмировац
Рибаре
Сливје
Тијовац
Црнољевица

65. Севојно Севојно

Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

66. Сјеница Аливеровиће
Багачиће
Баре
Бачија
Биоц
Блато
Богути
Божов Поток
Бољаре
Боришиће
Боровиће
Бреза
Брњица
Буђево
Вапа
Весковиће
Височка
Вишњева
Вишњице
Врапци
Врбница
Врсјенице
Голубан
Горње Лопиже
Гошево
Грабовица
Градац
Гргаје
Долиће
Доње Горачиће
Доње Лопиже
Драгојловиће
Дражевиће
Дружиниће
Дубница
Дуга Пољана
Дунишиће
Дујке
Жабрен
Житниће
Забрђе
Зајечиће
Захумско
Јевик
Језеро
Калипоље
Камешница
Кањевина
Карајукића Бунари
Кијевци
Кладница
Кнежевац
Козник
Кокошиће
Крајиновиће
Криваја
Крња Јела
Крстац
Крће
Лијева Река
Љутаје
Машовиће
Медаре
Међугор
Милићи
Папиће
Петрово Поље
Плана
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Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Пода
Понорац
Праља
Раждагиња
Расно
Распоганче
Растеновиће
Рашковиће
Сјеница
Скрадник
Страјиниће
Ступ
Сугубине
Сушица
Трешњевица
Тријебине
Тузиње
Тутиће
Увац
Угао
Урсуле
Ушак
Фијуљ
Царичина
Цетановиће
Црвско
Црчево
Чедово
Чипаље
Читлук
Шаре
Штаваљ
Шушуре

67. Сокобања Блендија
Врбовац
Врмџа
Дуго Поље
Језеро
Јошаница
Левовик
Милушинац
Мужинац
Николинац
Ново Село
Раденковац
Ресник
Рујевица
Сесалац
Сокобања
Церовица
Читлук
Шарбановац

68. Сурдулица Бацијевце
Битврђа
Божица
Власина Округлица
Власина Рид
Власина Стојковићева
Вучаделце
Горња Козница
Горње Романовце
Грознатовци
Дањино Село
Дикава
Доње Романовце
Драјинци
Дуги Дел
Јелашница

Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Кијевац
Клисура
Колуница
Кострошевци
Лескова Бара
Масурица
Мачкатица
Ново Село
Паља
Рђавица
Стајковце
Стрезимировци
Сувојница
Сурдулица
Сухи Дол
Топли До
Топли Дол
Троскач
Ћурковица

69. Топола Војковци
Гуришевци
Јарменовци

70. Трговиште Бабина Пољана
Барбаце
Владовце
Голочевац
Горновац
Горња Трница
Горњи Козји Дол
Горњи Стајевац
Дејанце
Доња Трница
Доњи Козји Дол
Доњи Стајевац
Думбија
Ђерекарце
Зладовце
Калово
Лесница
Мала Река
Марганце
Мездраја
Нови Глог
Ново Село
Петровац
Пролесје
Радовница
Рајчевце
Сурлица
Трговиште
Црвени Град
Црна Река
Црновце
Шајинце
Шапранце
Широка Планина
Шумата Трница

71. Трстеник Горњи Дубич
Лободер
Рајинац
Планиница
Стублица

72. Тутин Араповиће
Баљен
Батраге
Баћица
Биохане
Блаца
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Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Бовањ
Бороштица
Браћак
Брегови
Брнишево
Бујковиће
Веље Поље
Весениће
Врапче
Врба
Глоговик
Глухавица
Гнила
Годово
Горњи Црниш
Градац
Гујиће
Гурдијеље
Гуцевиће
Девреч
Делимеђе
Детане
Добри Дуб
Добриње
Долово
Драга
Дубово
Дулебе
Ђерекаре
Ервенице
Жирче
Жупа
Жуче
Западни Мојстир
Изрок
Источни Мојстир
Јабланица
Јаребице
Језгровиће
Јелиће
Јужни Кочарник
Ковачи
Кониче
Лескова
Липица
Лукавица
Мелаје
Митрова
Морани
Набоје
Надумце
Намга
Ноћаје
Ораше
Орље
Островица
Паљево
Пископовце
Пленибабе
Покрвеник
Попе
Попиће
Потреб
Пружањ
Радуховце
Радуша
Рамошево
Режевиће

Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Рибариће
Рудница
Руђа
Саш
Северни Кочарник
Смолућа
Старчевиће
Струмце
Суви До
Точилово
Тутин
Ћулије
Црквине
Чаровина
Чмањке
Чукоте
Шароње
Шипче
Шпиљани

73. Ужице Биоска
Буар
Витаси
Волујац
Врутци
Гостиница
Губин До
Дрежник
Дријетањ
Дубоко
Збојштица
Злакуса
Каран
Качер
Кесеровина
Котроман
Крвавци
Кремна
Кршање
Љубање
Мокра Гора
Никојевићи
Пањак
Пеар
Поточање
Потпеће
Равни
Радуша
Рибашевина
Скржути
Стапари
Стрмац
Трнава
Ужице

74. Црна Трава Бајинци
Банковци
Бистрица
Брод
Вус
Горње Гаре
Градска
Дарковце
Добро Поље
Златанце
Јабуковик
Јовановце
Кална
Криви Дел
Крстићево
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Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

Млачиште
Обрадовце
Острозуб
Павличина
Преслап
Рајчетине
Рупље
Састав Река
Црна Трава
Чука

75. Чајетина Алин Поток
Бранешци
Голово
Гостиље
Доброселица
Дренова
Жељине
Златибор
Јабланица
Крива Река
Љубиш
Мачкат
Мушвете
Раковица
Рожанство
Рудине
Саиновина
Семегњево
Сирогојно
Стубло
Трипкова
Трнава
Чајетина
Шљивовица

76. Чачак Бањица
Брезовица
Врнчани
Вујетинци
Горња Трепча
Јанчићи
Премећа
Рајац

ТАБЕЛА 2

ОСТАЛА ПОДРУЧЈА СА ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА РАДА  
У ПОЉОПРИВРЕДИ 

Редни
број ОПШТИНА/ГРАД НАСЕЉЕ

1. Бачка Паланка Визић
Нештин

2. Беочин Баноштор
Беочин
Грабово
Луг
Раковац
Свилош
Сусек
Черевић

3. Богатић сва насељена места на територији 
ове општине

4. Бојник сва насељена места на територији 
ове општине

5. Голубац Брњица
Голубац
Добра

6. Дољевац сва насељена места на територији 
ове општине

7. Жабари сва насељена места на територији 
ове општине

8. Житорађа сва насељена места на територији 
ове општине

9. Инђија Бешка
Крчедин
Нови Карловци
Нови Сланкамен
Стари Сланкамен
Чортановци

10. Ириг Велика Ремета
Врдник
Гргетек
Добродол
Ириг
Јазак
Крушедол Село
Крушедол Прњавор
Мала Ремета
Нерадин
Ривица
Шатринци

11. Кладово Текија
12. Мало Црниће сва насељена места на територији 

ове општине
13. Мерошина сва насељена места на територији 

ове општине
14. Ниш  – општина Пантелеј сва насељена места на територији 

ове општине
15. Нови Сад Буковац

Лединци
Петроварадин

16. Опово сва насељена места на територији 
ове општине

17. Петровац на Млави Орешковица
18. Ражањ сва насељена места на територији 

ове општине
19. Рума Павловци

Стејановци
20. Сремска Митровица Бешеновачки Прњавор

Гргуревци
Дивош
Лежимир
Манђелос
Чалма
Шишатовац
Шуљам

21. Сремски Карловци сва насељена места на територији 
ове општине

22. Тутин сва насељена места на територији 
ове општине

23. Шид Бачинци
Беркасово
Бикић До
Бингула
Гибарац
Ердевик
Кукујевци
Љуба
Моловин
Привина Глава
Сот
Шид
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3522
На осно ву чла на 24. став 2. За ко на о пре во зу пут ни ка у друм-

ском са о бра ћа ју („Слу жбе ни гла сник РС”, број 68/15),
Mинистар гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре до-

но си

П РА  В И Л  Н И К

о ис пи ту о про фе си о нал ној оспо со бље но сти за по сло ве 
упра вља ња пре во зом пут ни ка у друм ском са о бра ћа ју

Члан 1.
Овим пра вил ни ком уре ђу ју се про грам, на чин и ви си на тро-

шко ва по ла га ња ис пи та о про фе си о нал ној оспо со бље но сти ли ца 
од го вор ног за пре воз за по сло ве упра вља ња пре во зом пут ни ка у 
друм ском са о бра ћа ју (у да љем тек сту: ис пит).

Члан 2.
Ис пит се по ла же по про гра му за по ла га ње ис пи та о про фе си-

о нал ној оспо со бље но сти за по сло ве упра вља ња пре во зом пут ни ка 
у друм ском са о бра ћа ју (у да љем тек сту: про грам за по ла га ње ис-
пи та), ко ји са др жи сле де ће обла сти:

1) гра ђан ско, тр го вин ско, рад но и фи скал но пра во;
2) по слов но и фи нан сиј ско ру ко во ђе ње пред у зе ћем;
3) при ступ тр жи шту;
4) тех нич ки стан дар ди и тех нич ки аспек ти екс пло а та ци је во зи ла;
5) без бед ност друм ског са о бра ћа ја и рад но вре ме по са де во зи ла.
Про грам ис пи та о про фе си о нал ној оспо со бље но сти за по-

сло ве упра вља ња пре во зом пут ни ка у друм ском са о бра ћа ју од-
штам пан је уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 3.
Ис пит се по ла же пред ко ми си јом ко ја је обра зо ва на у скла ду 

са за ко ном.
Ко ми си ја има три чла на и се кре та ра ко ји оба вља ад ми ни-

стра тив не по сло ве и во ди за пи сник о по ла га њу ис пи та. Је дан члан 
ко ми си је вр ши функ ци ју пред сед ни ка ко ми си је.

Чла но ви ко ми си је и се кре тар има ју за ме ни ке.
Чла но ви ко ми си је и се кре тар, од но сно њи хо ви за ме ни ци, мо-

ра ју има ти сте че но ви со ко обра зо ва ње из струч не обла сти са о бра-
ћај но ин же њер ство, на уч не обла сти еко ном ске или прав не на у ке 
на основ ним ака дем ским сту ди ја ма у оби му од нај ма ње 240 ЕСПБ 
бо до ва, ма стер ака дем ским сту ди ја ма, од но сно спе ци ја ли стич ким 
ака дем ским сту ди ја ма, као и нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства 
на по сло ви ма у ве зи са друм ским пре во зом.

Члан 4.
Ис пи ти се ор га ни зу ју у че ти ри ис пит на ро ка у то ку го ди не, и 

то у фе бру а ру, ма ју, сеп тем бру и но вем бру.
Да тум, вре ме, ме сто по ла га ња ис пи та и спи сак кан ди да та са 

уред ним при ја ва ма об ја вљу је се на ин тер нет пор та лу ми ни стар-
ства над ле жног за по сло ве са о бра ћа ја (у да љем тек сту: Ми ни стар-
ство) нај ка сни је де сет да на пре утвр ђе ног да ту ма по ла га ња.

При ја ва за по ла га ње ис пи та под но си се Ми ни стар ству нај ка-
сни је до ис те ка ме се ца ко ји прет хо ди ме се цу у ко ме се ор га ни зу је 
по ла га ње ис пи та.

При ја ва под не та по сле ис те ка ро ка из ста ва 4. овог чла на 
сма тра се при ја вом за сле де ћи ис пит ни рок.

Члан 5.
При ја ва за по ла га ње ис пи та са др жи сле де ће по дат ке о кан-

ди да ту:
1) име, име јед ног ро ди те ља и пре зи ме;
2) да тум и ме сто ро ђе ња;
3) је дин стве ни ма тич ни број гра ђа на (ЈМБГ);
4) адре су пре би ва ли шта;
5) број те ле фо на и адре су елек трон ске по ште.
Уз при ја ву се при ла же фо то ко пи ја лич не кар те кан ди да та, од-

но сно из вод елек трон ског чи та ча лич не кар те са чи пом и до каз о 
упла ти сред ста ва на име тро шко ва по ла га ња ис пи та.

Члан 6.
Ис пит се по ла же пи сме но и са сто ји се из два де ла.
Пр ви део ис пи та је тест са 25 пи та ња, и то по пет пи та ња из 

сва ке обла сти из про гра ма за по ла га ње ис пи та. Од го вор на сва ко 
тест пи та ње зах те ва из бор јед ног од по ну ђе них од го во ра или кра-
так од го вор.

Дру ги део ис пи та је пи сме ни за да так ко ји зах те ва ана ли зу по-
је ди них си ту а ци ја и из ра ду сту ди је слу ча ја.

Ко ми си ја на дан одр жа ва ња ис пи та утвр ђу је тест пи та ња и 
за да так за из ра ду сту ди је слу ча ја.

Де ло ви ис пи та тра ју по 120 ми ну та.

Члан 7.
Успех кан ди да та на ис пи ту оце њу је се оце ном „по ло жио” 

или „ни је по ло жио”.
Пр ви део ис пи та вред ну је се про цен том тач них од го во ра.
Дру ги део ис пи та вред ну је се оце ном „не за до во ља ва”, „за до-

во ља ва” или „до бар”.
Оце ном „не за до во ља ва” оце њу је се кан ди дат ко ји је у пи-

сме ном за дат ку пра вил но из вр шио ана ли зу ма ње од 50% за да тих 
си ту а ци ја, од но сно из ра дио сту ди ју слу ча ја на осно ву ана ли зе ма-
ње од 50% за да тих си ту а ци ја.

Оце ном „за до во ља ва” оце њу је се кан ди дат ко ји је у пи сме-
ном за дат ку пра вил но из вр шио ана ли зу нај ма ње 50% за да тих си-
ту а ци ја и, узи ма ју ћи у об зир све из вр ше не ана ли зе, из ра дио сту-
ди ју слу ча ја. 

Оце ном „до бар” оце њу је се кан ди дат ко ји је у пи сме ном за-
дат ку из вр шио ана ли зу нај ма ње 70% за да тих си ту а ци ја и, узи ма ју-
ћи у об зир све из вр ше не ана ли зе, из ра дио сту ди ју слу ча ја.

Оце ном „по ло жио” оце њу је се кан ди дат:
1) ко ји је у пр вом де лу ис пи та дао тач не од го во ре на нај ма ње 

70% од укуп ног бро ја пи та ња и нај ма ње 40% тач них од го во ра из сва-
ке обла сти и у дру гом де лу ис пи та сте као оце ну „за до во ља ва”, или

2) ко ји је у пр вом де лу ис пи та дао тач не од го во ре на нај ма ње 
50% од укуп ног бро ја пи та ња и нај ма ње 40% тач них од го во ра из 
сва ке обла сти и у дру гом де лу ис пи та сте као оце ну „до бар”.

Ко ми си ја до но си од лу ке ве ћи ном гла со ва.

Члан 8.
О по ла га њу ис пи та во ди се за пи сник, по себ но за сва ког кан-

ди да та.
У за пи сник се упи су ју сле де ћи по да ци:
1) име, име јед ног ро ди те ља и пре зи ме кан ди да та;
2) да тум и ме сто ро ђе ња;
3) ЈМБГ кан ди да та;
4) адре са пре би ва ли шта;
5) број при ја ве за ис пит;
6) ме сто, да тум и вре ме по ла га ња ис пи та;
7) са став ко ми си је;
8) успех кан ди да та из пр вог де ла ис пи та;
9) успех кан ди да та из дру гог де ла ис пи та;
10) оце на ко јом је ко ми си ја оце ни ла успех кан ди да та на ис-

пи ту;
11) на по ме не;
12) ме сто и да тум са ста вља ња за пи сни ка.
Са став ни део за пи сни ка је су при ја ва за ис пит, тест са од го во-

ри ма и пи сме ни за да так кан ди да та.
За пи сник пот пи су ју пред сед ник ко ми си је, чла но ви ко ми си је 

и се кре тар.
Спи сак свих кан ди да та ко ји су по ла га ли ис пит, за јед но са њи-

хо вим успе хом, об ја вљу је се на ин тер нет пор та лу Mинистарства у 
ро ку од осам да на од да на по ла га ња ис пи та.

Кан ди дат мо же из ја ви ти при го вор на утвр ђе ну оце ну.
При го вор се под но си у ро ку од осам да на од да на об ја вљи ва-

ња успе ха кан ди да та на ин тер нет пор та лу Mинистарства.
Ко ми си ја од лу чу је о при го во ру из ста ва 7. овог чла на нај ка-

сни је у ро ку од осам да на од да на до ста вља ња при го во ра, о че му 
са ста вља за пи сник и о од лу ци оба ве шта ва кан ди да та.

За пи сни ци из ста ва 1. овог чла на са став ни су део ко нач ног 
за пи сни ка у ко ји се уно се по да ци о кан ди да ти ма ко ји су по ла га ли 

М И Н И С ТА Р С Т ВА
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ис пит, успе ху кан ди да та и дру гим чи ње ни ца ма ко је су од зна ча ја 
за ис пит ни рок, a ко ји пот пи су ју пред сед ник ко ми си је и се кре тар.

Члан 9.
Ако кан ди дат не при сту пи по ла га њу ис пи та или од у ста не од 

по ла га ња, сма тра ће се да ис пит ни је по ло жио, о че му ко ми си ја са-
ста вља за пи сник.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, на зах тев кан ди да та, ко ји је 
под нет нај ка сни је пет да на по сле да на од ре ђе ног за по ла га ње ис-
пи та, ко ми си ја одо бра ва по ла га ње ис пи та по тој при ја ви у не ком 
од два на ред на ис пит на ро ка, ако је, због сво је бо ле сти или због 
бо ле сти или смрт ног слу ча ја бли ског чла на по ро ди це, кан ди дат 
био спре чен да по ла же ис пит. Кан ди дат уз зах тев при ла же до ка зе 
о раз ло зи ма због ко јих је био спре чен да по ла же ис пит.

Члан 10.
Кан ди да ту је на ис пи ту до зво ље но ко ри шће ње ли те ра ту ре из 

обла сти пред ви ђе них про гра мом за по ла га ње ис пи та.
Ако кан ди дат по на ша њем на ис пи ту на ру ша ва ред или ко ри-

сти мо бил ни те ле фон или дру га елек трон ска сред ства ко му ни ка-
ци је, уда ља ва се са ис пи та и оце њу је оце ном „ни је по ло жио”.

Члан 11.
Кан ди дат ко ји је по ло жио ис пит пре у зи ма сер ти фи кат у 

Mинистарству, уз до каз о упла ти так се за из да ва ње сер ти фи ка та.

Члан 12.
Тро шко ве по ла га ња ис пи та сно си кан ди дат.
Ви си на тро шко ва по ла га ња ис пи та из но си 10.000,00 ди на ра 

по кан ди да ту.
Из нос сред ста ва утвр ђен ста вом 2. овог чла на упла ћу је се на 

ра чун бу џе та Ре пу бли ке Ср би је.

Члан 13.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

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

Број 110-00-00075/2017-03
У Бе о гра ду, 13. сеп тем бра 2017. го ди не

Ми ни стар,
проф. др Зо ра на З. Ми хај ло вић, с.р.

Про грам ис пи та о про фе си о нал ној оспо со бље но сти за по сло ве 
упра вља ња пре во зом пут ни ка у друм ском са о бра ћа ју

На ис пи ту о про фе си о нал ној оспо со бље но сти за по сло ве 
упра вља ња пре во зом пут ни ка у друм ском са о бра ћа ју про ве ра ва се 
да ли кан ди дат има од го ва ра ју ћи ни во зна ња и прак тич не оспо-
со бље но сти за оба вља ње по сло ва упра вља ња пре во зом пут ни ка у 
друм ском са о бра ћа ју, из сле де ћих обла сти:

А. Гра ђан ско пра во, тр го вин ско, рад но и фи скал но пра во

По треб но је да кан ди дат:
1) по ка же основ но зна ње о пра ви ма и оба ве за ма ко је про ис-

ти чу из уго во ра о пре во зу;
2) по ка же да има нео п ход не ве шти не и зна ња да за кљу чи пу-

но ва жан уго вор о пре во зу;
3) по ка же да има по треб не ве шти не да раз мо три од штет ни 

зах тев ко ри сни ка пре во за за ште ту ко ја је про у зро ко ва на уде сом 
или не зго дом у то ку пре во за, за ште ту на ста лу због за ка шње ња 
или пре ки да пу то ва ња;

4) по ка же основ но по зна ва ње усло ва и по ступ ка ко ји је уста-
но вљен за оба вља ње при вред не де лат но сти, оп ште оба ве зе ко је 
има ју до ма ћи пре во зни ци (ре ги стра ци ја при вред ног дру штва, дру-
гог прав ног ли ца или пред у зет ни ка, во ђе ње еви ден ци ја, итд.), као 
и по сле ди це сте ча ја;

5) по ка же основ но по зна ва ње раз ли чи тих прав них фор ми 
при вред них су бје ка та и од ред бе про пи са ко ји ма се уре ђу је њи хо во 
осни ва ње и рад;

6) по ка же основ но по зна ва ње функ ци ја раз ли чи тих дру штве-
них ин сти ту ци ја ко је су по ве за не са пре во зом пут ни ка у друм ском 
са о бра ћа ју (син ди ка ти и син ди кал ни пред став ни ци, ин спек то ри 
ра да, итд.);

7) по ка же основ но по зна ва ње оба ве за по сло дав ца по пи та њу 
со ци јал ног оси гу ра ња;

8) по ка же основ но по зна ва ње од ре да ба про пи са ко ји ма се 
уре ђу ју уго во ри о ра ду, од но сно рад ном ан га жо ва њу за по сле них, 
од но сно ан га жо ва них (фор ма уго во ра, оба ве зе уго вор них стра на, 
усло ви ра да и рад но вре ме, пла ће но од су ство, за ра да, рас кид уго-
во ра, итд.);

9) по ка же основ но по зна ва ње од ре да ба про пи са ко ји ма се 
уре ђу је по рез на до да ту вред ност (ПДВ) и ре фак ци ја за тран спорт-
не услу ге;

10) по ка же основ но по зна ва ње од ре да ба про пи са ко ји ма се 
уре ђу ју так се за мо тор на во зи ла; 

11) по ка же основ но по зна ва ње од ре да ба про пи са ко ји ма се 
уре ђу ју пу та ри не и на кна де за ко ри шће ње ин фра струк ту ре;

12) по ка же основ но по зна ва ње од ре да ба про пи са ко ји ма се 
уре ђу је по рез на до бит прав них ли ца.

Б. По слов но и фи нан сиј ско ру ко во ђе ње пред у зе ћем

По треб но је да кан ди дат:
1) по ка же основ но по зна ва ње од ре да ба про пи са и прак су у 

ве зи са ко ри шће њем че ко ва, по твр да о за ме ни стра не ва лу те, ме-
ни ца, кре дит них кар ти ца и дру гих сред ста ва или ме то да пла ћа ња;

2) по ка же основ но по зна ва ње раз ли чи тих об ли ка кре ди та 
(бан кар ски кре дит, кре дит но пи смо, га рант ни де по зит, хи по те ка, 
ли зинг, на јам, фак то ринг, итд.) и на кна де и оба ве зе ко је из њих 
про ис ти чу;

3) по ка же да по зна је ка ко се са чи ња ва и ту ма чи би ланс ста ња;
4) по ка же да има по треб но зна ње да чи та и ту ма чи об ра чун 

при хо да и гу би та ка;
5) по ка же да има од го ва ра ју ће ве шти не да оце ни про фи та-

бил ност и фи нан сиј ски по ло жај пред у зе ћа, по себ но на осно ву фи-
нан сиј ских по ка за те ља; 

6) по ка же да има од го ва ра ју ће ве шти не да из ра ди бу џет пред-
у зе ћа;

7) по ка же основ но по зна ва ње еле ме на та тро шко ва пред у зе ћа 
(фик сни тро шко ви, ва ри ја бил ни тро шко ви, обрт ни ка пи тал, гу би-
так вред но сти, итд.) и да по ка же да има нео п ход но зна ње да об ра-
чу на тро шко ве по во зи лу, по ки ло ме тру или по во жњи;

8) по ка же да има од го ва ра ју ће ве шти не да на пра ви ор га ни-
за ци о ну ше му за по сле них це лог при вред ног су бјек та и план ра да;

9) по ка же основ но по зна ва ње прин ци па мар ке тин га, ре кла ми-
ра ња и од но са с јав но шћу у ве зи с пре во зом пут ни ка у друм ском 
са о бра ћа ју, про мо ци ју про да је и при пре му до си јеа ко ри сни ка;

10) по ка же основ но по зна ва ње раз ли чи тих вр ста оси гу ра ња 
у обла сти пре во за пут ни ка у друм ском са о бра ћа ју и га ран ци је и 
оба ве зе ко је из њих про ис ти чу;

11) по ка же да има од го ва ра ју ће ве шти не да при ме ни од ред бе 
про пи са ко ји ма се уре ђу је во за ри на и по ли ти ка це на у јав ном пре-
во зу пут ни ка у друм ском са о бра ћа ју;

12) по ка же да има од го ва ра ју ће ве шти не да при ме ни од ред бе 
про пи са ко ји ма се уре ђу је фак ту ри са ње услу ге пре во за пут ни ка у 
друм ском са о бра ћа ју.

В. При ступ тр жи шту

По треб но је да кан ди дат:
1) по ка же да има де таљ но по зна ва ње од ре да ба про пи са ко-

ји ма се уре ђу је де лат ност јав ног пре во за пут ни ка у друм ском са-
о бра ћа ју, а по себ но од ре да ба про пи са ко ји ма се уре ђу је при ступ 
де лат но сти јав ног пре во за пут ни ка у друм ском са о бра ћа ју;

2) по ка же да има де таљ но по зна ва ње од ре да ба про пи са ко-
ји ма се уре ђу је де лат ност јав ног пре во за пут ни ка у друм ском 
са о бра ћа ју, а по себ но од ре да ба про пи са ко ји ма се уре ђу је на чин 
оба вља ња јав ног пре во за пут ни ка у до ма ћем и ме ђу на род ном 
друм ском са о бра ћа ју, ин спек циј ски над зор и ка зне; 

3) по ка же да има де таљ но по зна ва ње до ку ме на та нео п ход них 
при пру жа њу услу га јав ног пре во за пут ни ка у друм ском са о бра-
ћа ју и да зна да уве де про це ду ру про ве ре ра ди обез бе ђи ва ња да се 
одо бре ни до ку мен ти за сва ки пре воз, а по себ но они ко ји се од но се 
на ауто бус, во за ча и пр тљаг, на ла зе у ауто бу су и чу ва ју у про сто-
ри ја ма се ди шта;

4) по ка же да има основ но по зна ва ње од ре да ба про пи са ко ји-
ма се уре ђу је ор га ни за ци ја тр жи шта;
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5) по ка же да има де таљ но по зна ва ње од ре да ба про пи са ко ји ма 
се уре ђу је ус по ста вља ње услу ге пре во за пут ни ка у друм ском са о-
бра ћа ју, као и да има од го ва ра ју ће ве шти не да из ра ди план пре во за.

Г. Тех нич ки стан дар ди и тех нич ки аспек ти екс пло а та ци је 
во зи ла

По треб но је да кан ди дат:
1) по ка же да има де таљ но по зна ва ње од ре да ба про пи са ко ји-

ма се уре ђу ју до зво ље не ма се и ди мен зи је ауто бу са у до ма ћем и 
ме ђу на род ном друм ском са о бра ћа ју;

2) по ка же да има од го ва ра ју ће ве шти не да ода бе ре ауто бус и 
ком по нен те во зи ла (ша си ју, мо тор, си стем за пре нос сна ге, ко чи о-
ни си стем, итд.) у скла ду са по тре ба ма до ма ћег пре во зни ка;

3) по ка же да има де таљ но по зна ва ње фор мал но сти у ве зи са 
одо бре њи ма, ре ги стра ци јом и тех нич ким пре гле дом ауто бу са;

4) по ка же да има од го ва ра ју ће уме ће у ве зи пред у зи ма ња ме-
ра о сма њи ва њу бу ке и еми си је из дув них га со ва у ци љу за шти те 
жи вот не сре ди не;

5) по ка же да има од го ва ра ју ће ве шти не да на пра ви план пе-
ри о дич ног одр жа ва ња ауто бу са и њи хо ве опре ме.

Д. Без бед ност друм ског са о бра ћа ја и рад но вре ме по са де  
во зи ла

По треб но је да кан ди дат:
1) по ка же да зна ко је се ква ли фи ка ци је зах те ва ју од во за ча 

(во зач ка до зво ла, ле кар ско уве ре ње, по твр да о спо соб но сти, итд.);
2) по ка же да има де таљ но по зна ва ње од ре да ба про пи са ко-

ји ма се уре ђу је рад но вре ме, па у за и од мор по са де во зи ла у друм-
ском пре во зу, вре ме упра вља ња во зи лом, оба ве за уград ње та-
хо гра фа, од но сно гра нич ни ка бр зи не, као и усло ви ко је мо ра да 
ис пу ни та хо граф, од но сно гра нич ник бр зи не и на чин ко ри шће ња 
та хо гра фа пре ма ти по ви ма та хо гра фа;  

3) по ка же да има од го ва ра ју ће ве шти не да пре ду зме нео п ход-
не ко ра ке ка ко би обез бе дио да се во за чи по на ша ју у скла ду са од-
ред ба ма ва же ћих про пи са ко ји ма се уре ђу је без бед ност са о бра ћа ја 
на пу те ви ма, пра ви ли ма са о бра ћа ја, огра ни че њи ма и за бра на ма 
(огра ни че ња бр зи не, огра ни че ња код за у ста вља ња и пар ки ра ња, 
упо тре ба све та ла, са о бра ћај ни зна ци, итд.);

4) по ка же да има од го ва ра ју ће ве шти не да за во за че на пра ви 
упут ства о про ве ри ста ња ауто бу са и њи хо ве опре ме, и о пре вен-
тив ним ме ра ма ко је се мо ра ју пред у зе ти у ци љу по што ва ња зах те-
ва без бед но сти са о бра ћа ја;

5) по ка же да има од го ва ра ју ће ве шти не да  уста но ви про це-
ду ре у слу ча ју не зго де, од но сно од го ва ра ју ће про це ду ре за спре ча-
ва ње по на вља ња не зго де или те жих са о бра ћај них пре кр ша ја;

6) по ка же да има основ но по зна ва ње ге о граф ског и фи зич ког 
из гле да пут не мре же Ре пу бли ке Ср би је.

Ли те ра ту ра ко ја се ко ри сти за при пре ма ње ис пи та: 
1) За кон о обли га ци о ним од но си ма („Слу жбе ни лист СФРЈ”, бр. 

29/78, 39/85, 45/89  – УСЈ и 57/89, „Слу жбе ни лист СРЈ”, број 31/93);
2) За кон о уго во ри ма о пре во зу у друм ском са о бра ћа ју („Слу-

жбе ни лист СРЈ”, број 26/95);
3) За кон о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 

бр. 36/11, 99/11, 83/14  – др. за кон и 5/15);
4) За кон о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13, 75/14 и 13/17  – УС);
5) За кон о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци-

ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 80/02, 84/02  – ис прав ка, 23/03 
 – ис прав ка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05  – др. за кон, 62/06  – др. за-
кон, 61/07, 20/09, 72/09  – др. за кон, 53/10, 101/11, 2/12  – ис прав ка, 
93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15  – аутен тич но ту ма че ње, 
112/15, 15/16 и 108/16);

6) За кон о по ре зу на до да ту вред ност („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 84/04, 86/04  – ис прав ка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 
 – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 68/14  – др. за кон, 142/14, 5/15  – 
ускла ђе ни ди нар ски из но си, 83/15, 5/16  – ускла ђе ни ди нар ски из-
но си, 108/16 и 7/17  – ускла ђе ни ди нар ски из но си);

7) За кон о по ре зу на до бит прав них ли ца („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02  – др. за кон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 
119/12, 47/13, 108/13, 68/14  – др. за кон, 142/14, 91/15  – аутен тич но 
ту ма че ње и 112/15);

8) За кон о ак ци за ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 22/01, 42/01 
 – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 67/01  – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 

73/01, 5/02  – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 24/02  – ускла ђе ни ди-
нар ски из но си, 45/02  – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 69/02  – ускла-
ђе ни ди нар ски из но си, 80/02, 80/02  – др. за кон, 15/03  – ускла ђе-
ни ди нар ски из но си, 43/03, 56/03  – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 
72/03, 93/03  – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 2/04  – ускла ђе ни ди-
нар ски из но си, 31/04  – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 43/04, 51/04 
 – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 55/04, 78/04  – ускла ђе ни ди нар ски 
из но си, 116/04  – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 135/04, 8/05  – ускла-
ђе ни ди нар ски из но си, 46/05, 47/05  – др. про пис, 58/05  – ускла-
ђе ни ди нар ски из но си, 71/05  – др. про пис, 101/05  – др. за кон, 
112/05  – др. про пис, 3/06  – др. про пис, 11/06  – др. про пис, 12/06 
 – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 66/06  – ускла ђе ни ди нар ски из но-
си, 10/07  – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 61/07, 18/08  – ускла ђе ни 
ди нар ски из но си, 5/09, 9/09  – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 31/09, 
3/10  – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 101/10, 4/11  – ускла ђе ни ди-
нар ски из но си, 43/11, 101/11, 6/12  – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 
8/12  – ис прав ка, 43/12  – др. про пис, 93/12, 119/12, 8/13  – ускла-
ђе ни ди нар ски из но си, 47/13, 4/14  – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 
68/14  – др. за кон, 142/14, 4/15  – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 5/15 
 – ускла ђе ни ди нар ски из но си, 55/15, 103/15, 5/16  – ускла ђе ни ди-
нар ски из но си, 108/16 и 7/17  – ускла ђе ни ди нар ски из но си);

9) За кон о јав ним пу те ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);

10) За кон о фи скал ним ка са ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
135/04 и 93/12);

11) За кон о плат ном про ме ту („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 3/02 
и 5/03 и „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09  – др. за-
кон, 31/11 и 139/14  – др. за кон);

12) За кон о плат ним услу га ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
139/14);

13) За кон о ро ко ви ма из ми ре ња нов ча них оба ве за у ко мер-
ци јал ним тран сак ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 119/12 и 
68/15);

14) За кон о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15),

15) За кон о јав но-при ват ном парт нер ству и кон це си ја ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16);

16) За кон о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 88/11 и 104/16);

17) За кон о пре во зу пут ни ка у друм ском са о бра ћа ју („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 68/15);

18) За кон о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  – УС, 55/14, 96/15  – др. 
за кон и 9/16  – УС);

19) За кон о рад ном вре ме ну по са де во зи ла у друм ском пре во-
зу и та хо гра фи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 96/15);

20) Европ ски спо ра зум о ра ду по са де на во зи ли ма ко ја оба-
вља ју ме ђу на род не друм ске пре во зе (AETR) („Слу жбе ни лист 
СФРЈ”, број 30/74 и „Слу жбе ни гла сник РС  – Ме ђу на род ни уго-
во ри”, број 8/11);

21) Кон вен ци ја о уго во ру о ме ђу на род ном друм ском пре во зу 
пут ни ка и пр тља га (CVR) („Слу жбе ни лист СФРЈ  – Ме ђу на род ни 
уго во ри”, број 8/77).

Као ли те ра ту ра ко ри сте се и про пи си до не ти на осно ву на ве-
де них за ко на.

3523
На осно ву чла на 120. став 2. тач ка 2) За ко на о спор ту („Слу-

жбе ни гла сник РС”, број 10/16),
Ми ни стар омла ди не и спор та до но си

П РА  В И Л  Н И К

о из ме на ма Пра вил ни ка о спорт ским гра на ма  
и обла сти ма спор та у Ре пу бли ци Ср би ји и спорт ским 
ди сци пли на ма у окви ру спорт ских гра на и обла сти 

спор та

Члан 1.
У Пра вил ни ку о спорт ским гра на ма и обла сти ма спор та у Ре-

пу бли ци Ср би ји и спорт ским ди сци пли на ма у окви ру спорт ских 
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гра на и обла сти спор та („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 51/16, 95/16 и 
59/17), у чла ну 2. став 1. тач ка 1) под тач. (1), (4), (6), (8), (9), (10), 
(13), (17), (18), (19), (21), (23), (26), (29), (30), (31), (34) и (38) ме-
ња ју се и гла се:

„(1) Атле ти ка, ко ја об у хва та сле де ће спорт ске ди сци пли не: 
− олим пиј ске ди сци пли не у гру пи тр ча ња (му шкар ци и же-

не): 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, ма ра тон, 
− олим пиј ске ди сци пли не у гру пи пре пон ског тр ча ња: 400 m 

пре по не и 3000 m стипл (му шкар ци и же не), 100 m пре по не (же-
не), 110 m пре по не (му шкар ци), 

− олим пиј ске ди сци пли не у гру пи шта фет ног тр ча ња: 4x100 m 
и 4x400 m (му шкар ци и же не), 4x400 m (ме шо ви то),

− олим пиј ске ди сци пли не у гру пи ско ко ва (му шкар ци и же-
не): Скок у вис, Скок мот ком, Скок у даљ, Тро скок, 

− олим пиј ске ди сци пли не у гру пи ба ца ња (му шкар ци и же не): 
Ба ца ње ку гле (4 kg же не/7.26 kg му шкар ци), Ба ца ње ди ска (1 kg 
же не/2 kg му шкар ци), Ба ца ње ко пља (600 gr же не/800 gr му шкар-
ци), Ба ца ње кла ди ва (4 kg же не/7.26 kg му шкар ци), 

− олим пиј ске ди сци пли не у гру пи спорт ског хо да ња: 20 km 
хо да ња (му шкар ци и же не), 50 km хо да ња (му шкар ци), 

− олим пиј ске ди сци пли не у гру пи ви ше бо ја: Сед мо бој (же-
не), Де се то бој (му шкар ци), 

− нео лим пиј ске ди сци пли не у гру пи ви ше бо ја: Пе то бој и де-
се то бој (же не), Пе то бој и Сед мо бој (му шкар ци),

− нео лим пиј ске ди сци пли не у гру пи тр ча ња (му шкар ци и же-
не): 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 3000 m, По лу ма ра тон,

− нео лим пиј ске ди сци пли не у гру пи тр ча ња ко је се одр жа ва-
ју ван ста ди о на (му шкар ци и же не): Улич не тр ке, Крос, Пла нин ске 
тр ке и Тр ке по ста за ма у при ро ди,

− нео лим пиј ске ди сци пли не у гру пи Пре пон ског тр ча ња: 80 
m пре по не (же не), 100 m пре по не (му шкар ци), 300 m пре по не и 
2000 m стипл (му шкар ци и же не), 

− нео лим пиј ске ди сци пли не у гру пи Шта фет ног тр ча ња (му-
шкар ци и же не): 4x300 m и 100 m+200 m+300 m+400 m, 4х200 m, 
4х800 m, 1200 m+400 m+800 m+1600 m, 4х1500 m,

− нео лим пиј ске ди сци пли не у гру пи ба ца ња (му шкар ци и же-
не): Ба ца ње ку гле (3 kg же не/5 и 6 kg му шкар ци), Ба ца ње ди ска 
(1,5 kg и 1,75 kg же не/2 kg му шкар ци), Ба ца ње ко пља (400 и 500 gr 
же не/600 и 700 gr му шкар ци), Ба ца ње кла ди ва (3 kg же не/5 и 6 kg 
му шкар ци), 

− нео лим пиј ске ди сци пли не у гру пи спорт ског хо да ња (му-
шкар ци и же не): 5 km хо да ње, 10 km хо да ње;

(4) Би ци кли зам, ко ји об у хва та сле де ће спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ске ди сци пли не „Друм” (му шкар ци и же не): Road 

ra ce  – друм ска тр ка, In di vi dual Ti me trial  – по је ди нач ни хро но ме тар,
 – олим пиј ска ди сци пли на МТБ (му шкар ци и же не): Olympic 

Cross Co un try  – XЦО (олим пиј ски XЦ),
 – олим пиј ска ди сци пли на BMX (му шкар ци и же не): Bmx Ra-

ce, Bmx Fre estyle Park,
 – олим пиј ске ди сци пли не „Пи ста” (му шкар ци и же не): Ke i-

rin, Om ni um, Sprint, Te am Pur su it, Te am Sprint, Ma di son,
 – нео лим пиј ске ди сци пли не „Друм” (му шкар ци и же не): Te-

am Ti me trial  – (Екип ни хро но ме тар), Брд ска тр ка (тр ка на успо ну), 
Кри те ри јум ска тр ка  – (Кру жна тр ка),

 – нео лим пиј ске ди сци пли не „МТБ” (му шкар ци и же не): Ma-
rat hon Cross Co un try- XCM (XC ма ра тон), Cross-co un try eli mi na tor-
XCE (XC ели ми на тор), Cross-co un try po int-to-po int-XCP (од тач ке 
до тач ке), Short cir cu it Cross-co un try-XCC (XC кри те ри јум), Cross-
co un try ti me trial-XCT (XC хро но ме тар), Cross-co un try te am re lay-
XCR (екип на XC тр ка), Dow nhil-DH (spust), Fo ur Cross  – 4XTB,

 – нео лим пиј ске ди сци пли не „Пи ста” (му шкар ци и же не): Po-
int Ra ce, Scratch, Ti me Trial, In di vi dual Pur su it,

 – нео лим пиј ске ди сци пли не: Ци кло крос, Ar ti stic Cycling 
(умет нич ки би ци кли зам), Cycling Ball, Gran Fon do;

(6) Бокс, ко ји об у хва та сле де ће спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ске те жин ске ка те го ри је (му шкар ци): од 46 до 49 kg  – 

Па пир, до 52 kg  – Му ва, до 56 kg  – Бан там, до 60 kg  – Ла ка, до 64 kg 
 – По лу вел тер, до 69 kg  – Вел тер, до 75 kg  – Сред ња, до 81 kg  – По лу-
те шка, до 91 kg  – Те шка, пре ко 91 kg  – Су пер те шка,

 – олим пиј ске те жин ске ка те го ри је (же не): до 51 kg  – Му ва, до 
57 kg  – Пе ро, до 60 kg  – Ла ка, до 69 kg  – Вел тер, до 75 kg  – Сред ња,

 – нео лим пиј ске те жин ске ка те го ри је (же не): од 45 до 48 kg 
 – Па пир, до 54 kg  – Бан там, до 64 kg  – По лу вел тер, до 81 kg  – По-
лу те шка, пре ко 81 kg  – Те шка;

(8) Ве сла ње, ко је об у хва та сле де ће спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ске ди сци пли не (му шкар ци): М1x  – Skif, M2x  – 

Dubl skul, М4x  – Че тве рац skul, М2-  – Дво јац, М4-  – Че тве рац, 
М8+  – Осме рац, LM2x  – Dubl skul за ла ке ве сла че,

 – олим пиј ске ди сци пли не (же не): W1x  – Skif, W2x  – Dubl 
skul, W4x  – Че тве рац skul, W2-  – Дво јац, W4-  – Че тве рац, W8+  – 
Осме рац, LW2x  – Dubl skul за ла ке ве сла чи це,

 – нео лим пиј ске ди сци пли не (му шкар ци): М2+  – Дво јац са 
кор ми ла ром, М4+  – Че тве рац са кор ми ла ром, LМ1x  – Skif за ла ке 
ве сла че, LМ4x  – Че тве рац skul за ла ке ве сла че, LМ2-  – Дво јац за 
ла ке ве сла че, LМ4-  – Че тве рац за ла ке ве сла че,

 – нео лим пиј ске ди сци пли не (же не): LW1x  – Skif за ла ке ве-
сла чи це, LW4x  – Че тве рац skul за ла ке ве сла чи це;

(9) Гим на сти ка, ко ја об у хва та сле де ће спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ске ди сци пли не у спорт ској гим на сти ци (му шкар-

ци и же не): По је ди нач ни ви ше бој, Екип ни ви ше бој, По је ди нач но 
фи на ле по спра ва ма,

 – олим пиј ске ди сци пли не у рит мич кој гим на сти ци (же не): 
По је ди нач ни ви ше бој, Фи на ле по ре кви зи ти ма, груп не ве жбе,

 – олим пиј ска Трам пу ли на  – ин ди ви ду ал но (му шкар ци и же не),
 – нео лим пиј ске ди сци пли не (му шкар ци и же не): аероб на 

гим на сти ка, гим на сти ка за све;
(10) Голф, ко ји об у хва та сле де ће спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ска ди сци пли на (му шкар ци и же не): Голф по је ди-

нач но,
 – нео лим пиј ске ди сци пли не (му шкар ци и же не и ме шо ви то): 

Голф по је ди нач но (matchplay), Голф екип но;
(13) Ка јак  – ка ну, ко ји об у хва та сле де ће спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ске ди сци пли не „Спринт  – мир не во де” (му шкар-

ци): К –1 (ка јак јед но сед) 200 m , К –1 (ка јак јед но сед) 1000 m, К –2 
(ка јак дво сед) 1000 m, К –4 (ка јак че тве рац) 500 m, Ц –1 (ка ну јед-
но клек) 1000 m, Ц –2 (ка ну дво клек) 1000 m,

 – олим пиј ске ди сци пли не „Спринт  – мир не во де” (же не): К –1 
(ка јак јед но сед) 200 m, К –1 (ка јак јед но сед) 500 m, К –2 (ка јак дво-
сед) 500 m, К –4 (ка јак че тве рац) 500 m, Ц –1 (ка ну јед но клек) 200 m, 
Ц –2 (ка ну дво клек) 500 m,

 – олим пиј ске ди сци пли не „Сла лом  – ди вље во де” (му шкар-
ци): К –1 (ка јак јед но сед), Ц –1 (ка ну јед но клек),

 – олим пиј ске ди сци пли не „Сла лом  – ди вље во де” (же не): К – 1 
(ка јак јед но сед), Ц –1 (ка ну јед но клек),

 – нео лим пиј ске ди сци пли не „Спринт” (му шкар ци): К –1 (ка-
јак јед но сед) 500 m, К –2 (ка јак дво сед) 200 m, К –2 (ка јак дво сед) 
500 m, К –4 (ка јак че тво ро сед) 200 m, К –4 (ка јак че тво ро сед) 1000 
m, Ц –1 (ка ну јед но клек) 200 m, Ц –1 (ка ну јед но клек) 500 m, Ц –2 
(ка ну дво клек) 200 m, Ц –2 (ка ну дво клек) 500 m, Ц –4 (ка ну че тво-
ро клек) 1000 m, Ц –4 (ка ну че тво ро клек) 500 m, Ц –4 (ка ну че тво-
ро клек) 200 m, К –1 (ка јак јед но сед) 5000 m, Ц –1 (ка ну јед но клек) 
5000 m, 

 – нео лим пиј ске ди сци пли не „Спринт” (же не): К –2 (ка јак дво-
сед) 200 m, К –4 (ка јак че тво ро сед) 200 m, Ц –1 (ка јак јед но сед) 500 
m, Ц –2 (ка ну дво клек) 200 m, К –1 (ка јак јед но сед) 5000 m, К –1 
(ка јак јед но сед) 1000 m, К –2 (ка јак дво сед) 1000 m,

 – нео лим пиј ске ди сци пли не „Сла лом” (му шкар ци): Ц –2 (ка-
ну дво клек), 3 x К –1, 3 x Ц –1, 3 x Ц –2,

 – нео лим пиј ске ди сци пли не „Сла лом” (же не): Ц –2 (ка ну дво-
клек), 3 x К –1,

 – нео лим пиј ске ди сци пли не „Спуст” (му шкар ци и же не): К –1 
(ка јак јед но сед), кла сик и спринт, Ц –1 (ка ну јед но клек), кла сик и 
спринт, Ц –2 (ка ну дво клек), кла сик и спринт, 3 x К –1, кла сик и 
спринт, 3 x Ц –1, кла сик и спринт, 3 x Ц –2, кла сик и спринт;

(17) Ко шар ка, ко ја об у хва та сле де ће спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ске ди сци пли не (му шкар ци и же не): Ко шар ка, ба-

скет 3 на 3 (3x3);
(18) Ле те ће ме те, ко је об у хва та сле де ће спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ске ди сци пли не (му шкар ци и же не): Trap, Skit,
 – олим пиј ска ди сци пли на (ме шо ви то): Trap екип но,
 – нео лим пиј ске ди сци пли не (му шкар ци и же не): spor ting, uni-

ver sal trench, Dabl trap,
 – нео лим пиј ске ди сци пли не (ме шо ви то): Skit екип но;
(19) Ма че ва ње, ко је об у хва та сле де ће спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ске ди сци пли не (му шкар ци и же не): Мач  – по је ди-

нач но, Мач  – екип но, Фло рет  – по је ди нач но, Фло рет  – екип но, Са-
бља  – по је ди нач но, Са бља  – екип но;
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(21) Пли ва ње, ко је об у хва та сле де ће спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ске ди сци пли не 50 m Ба зен (му шкар ци и же не): 50 m 

Кра ул, 100 m Кра ул, 200 m Кра ул, 400 m Кра ул, 800 Кра ул, 1500 m 
Кра ул, 100 m Леђ но, 200 m Леђ но, 100 m Пр сно, 200 m Пр сно, 100 
m Дел фин, 200 m Дел фин, 200 m Me dley, 400 m Me dley, Шта фе та 
4x100 m кра ул, Шта фе та 4x200 m кра ул, Шта фе та 4x100 m Me dley, 
10 km Ма ра тон на отво ре ним во да ма,

 – олим пиј ска ди сци пли на 50 m Ба зен (ме шо ви то): Шта фе та 
4x100 m Me dley,

 – нео лим пиј ске ди сци пли не 25 m Ба зен (му шкар ци и же не): 
50 m Кра ул, 100 m Кра ул, 200 m Кра ул, 400 m Кра ул, 800 Кра ул, 
1500 m Кра ул, 50 m Леђ но, 100 m Леђ но, 200 m Леђ но, 50 m Пр сно, 
100 m Пр сно, 200 m Пр сно, 50 m Дел фин, 100 m Дел фин, 200 m Дел-
фин, 100 m Me dley, 200 m Me dley, 400 m Me dley, Шта фе та 4x50 m 
кра ул, Шта фе та 4x100 m кра ул, Шта фе та 4x200 m кра ул, Шта фе та 
4x50 m Me dley, Шта фе та 4x100 m Me dley,

 – нео лим пиј ске ди сци пли не 25 m Ба зен (ме шо ви то): Шта фе-
та 4x50 m Me dley, Шта фе та 4x100 m Me dley, Шта фе та 4x50 m кра-
ул, Шта фе та 4x100 m кра ул,

 – нео лим пиј ске ди сци пли не 50 m Ба зен (му шкар ци и же не): 
50 m Леђ но, 50 m Пр сно, 50 m Дел фин, Шта фе та 4x50 m кра ул, 
Шта фе та 4x50 m Me dley;

 – нео лим пиј ске ди сци пли не 50 m Ба зен (ме шо ви то): Шта фе-
та 4x50 m Me dley, Шта фе та 4x50 m кра ул; 

 – нео лим пиј ске ди сци пли не „Пли ва ње на отво ре ним во да ма” 
(му шкар ци и же не): 5 km, 25 km, шта фе та 5 km, 

 – нео лим пиј ске ди сци пли не „Ма ра тон ско пли ва ње” (му шкар-
ци и же не): Сва ка тр ка на отво ре ним во да ма пре ко 10 km ду жи не;

(23) Рва ње, ко је об у хва та сле де ће спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ске ди сци пли не (по је ди нач но)  – грч ко рим ски стил 

(му шкар ци): до 59 kg, до 66 kg, до 75 kg, до 85 kg, до 98 kg, до 130 kg,
 – олим пиј ске ди сци пли не (по је ди нач но)  – Сло бод ни стил: до 

57 kg, до 65 kg, до 74 kg, до 86 kg, до 97 kg, до 125 kg (му шкар ци), 
до 48 kg, до 53 kg, до 58 kg, до 63 kg, до 69 kg, до 75 kg (же не),

 – нео лим пиј ске ди сци пли не  – грч ко рим ски стил (му шкар-
ци): до 71 kg, до 80 kg,

 – нео лим пиј ске ди сци пли не  – Сло бод ни стил: до 61 kg, до 70 kg 
(му шкар ци), до 55 kg, до 60 kg (же не),

 – нео лим пиј ске ди сци пли не  – Gre pling: до 62 kg, до 70 kg, до 
80 kg, до 92 kg и до 125 kg (му шкар ци); до 48 kg, до 55 kg, до 63 kg, 
до 72 kg (же не),

 – нео лим пиј ске ди сци пли не  – Pan kra cion: до 66 kg, до 71 kg, 
до 77 kg, до 83 kg, до 90 kg, до 100 kg, пре ко 100 kg (му шкар ци), 
до 61 kg, до 65 kg, до 71 kg, до 78 kg, до 87 kg, пре ко 97 kg (же не), 

 – нео лим пиј ске ди сци пли не  – Рва ње у по јас  – Ališ: до 73 kg, 
до 90 kg, пре ко 90 kg (му шкар ци), до 63 kg, пре ко 63 kg (же не),

 – нео лим пиј ске ди сци пли не  – Рва ње на пе ску: до 85 kg, пре-
ко 85 kg (му шкар ци), до 70 kg, пре ко 70 kg (же не);

(26) Син хро но пли ва ње, ко је об у хва та сле де ће спорт ске ди-
сци пли не:

 – олим пиј ске ди сци пли не (же не): Тех нич ки дубл, Тех нич ки 
тим, Сло бод ни дубл, Сло бод ни тим,

 – нео лим пиј ске ди сци пли не (же не): Фи гу ре, Тех нич ки со ло, 
Сло бод ни со ло, Com bo (ком би но ва но);

(29) Сто ни те нис, ко ји об у хва та сле де ће спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ске ди сци пли не (му шкар ци и же не): По је ди нач но, 

Екип но,
 – олим пиј ске дисциплинa: ме шо ви ти па ро ви,
 – нео лим пиј ске ди сци пли не (му шкар ци и же не): Па ро ви, ttx;
(30) Стре ља штво, ко је об у хва та сле де ће спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ске ди сци пли не (му шкар ци и же не): 50 m Пу шка 

тро став, 10 m Ва зду шна пу шка, 10 m Ва зду шни пи штољ,
 – олимпијскa ди сци пли на (му шкар ци): 25 m Бр за паљ ба пи-

штољ,
 – олим пиј ска ди сци пли на (же не): 25 m Пи штољ,
 – олимпијскe ди сци пли не (ме шо ви то екип но): 10 m Ва зду-

шна пу шка, 10 m Ва зду шни пи штољ,
 – нео лим пиј ске ди сци пли не (му шкар ци): 25 m Cen ter Fi re пи-

штољ, 50 m Пу шка ле же ћи, 50 m Пи штољ,
 – нео лим пиј ска ди сци пли на (же не): 50 m Пу шка ле же ћи;
(31) Стре ли чар ство, ко је об у хва та сле де ће спорт ске ди сци-

пли не:
 – oлимпијске ди сци пли не (му шкар ци и же не): По је ди нач но 

(FI TA Olympic Ro und  – 70 m) Re cur ve, Екип но (FI TA Olympic Ro-
und  – 70 m) Re cur ve,

 – oлимпијскa дисциплинa (ме шо ви то): екип но,
 – нео лим пиј ске ди сци пли не „Tar get так ми че ња” (му шкар ци и 

же не): Re cur ve, Com po und лук,
 – нео лим пиј ске ди сци пли не „Fild так ми че ња” (му шкар ци и 

же не): Re cur ve, Com po und лук, In stink ti ve bow, Ba re bow (го лог лу-
ка), Long bow (Du gog lu ka),

 – нео лим пиј ске ди сци пли не „3D tak mi če nja” (му шкар ци и 
же не): Com po und лук, Ba re bow (го лог лу ка), Long bow (ду гог лу-
ка), In stink ti ve bow;

(34) Три а тлон, ко ји об у хва та сле де ће спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ска ди сци пли на (му шкар ци и же не): Олим пиј ска 

дис тан ца,
 – олим пиј ска ди сци пли на (ме шо ви то): шта фе та,
 – нео лим пиј ске ди сци пли не (му шкар ци и же не): Sprint дис-

тан ца, Три а тлон на half дис тан ци, Три а тлон на long дис тан ци, 
Зим ски три а тлон, Крос три а тлон, Ду а тлон, Аква тлон;

(38) Џу до, ко ји об у хва та сле де ће спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ске ди сци пли не (му шкар ци): до 60 kg, до 66 kg, до 

73 kg, до 81 kg, до 90 kg, до 100 kg, пре ко 100 kg,
 – олим пиј ске ди сци пли не (же не): до 48 kg, до 52 kg, до 57 kg, 

до 63 kg, до 70 kg, до 78 kg, пре ко 78 kg,
 – олим пиј ске ди сци пли не (ме шо ви то): екип но,
 – нео лим пиј ске ди сци пли не (му шкар ци): до 50 kg, до 55 kg,
 – нео лим пиј ске ди сци пли не (же не): до 40 kg, до 44 kg.”

Члан 2.
У чла ну 3а ст. 2, 3. и 4. мењaју се и гла се:
„Софт бол као олим пиј ска гра на спор та об у хва та сле де ће 

спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ска ди сци пли на (же не екип но): Fast pitch;
 – нео лим пиј ска ди сци пли на (му шкар ци и же не екип но): Slow 

pitch;
 – нео лим пиј ска ди сци пли на (му шкар ци екип но): Fast pitch.
Спорт ско пе ња ње као олим пиј ска гра на спор та об у хва та сле-

де ће спорт ске ди сци пли не:
 – олим пиј ске ди сци пли не (му шкар ци и же не): Bo ul der/бол-

дер, Lead/те жин ско, Speed/бр зин ско, Ком би на ци ја;
 – нео лим пиј ска ди сци пли на (му шкар ци и же не): Dryto o ling.
Ка ра те као олим пиј ска гра на спор та об у хва та сле де ће спорт-

ске ди сци пли не:
 – олим пиј ска ди сци пли на „Бор бе  – Ку ми те по је ди нач но” (му-

шкар ци и же не у свим ка те го ри ја ма, у скла ду са спорт ским пра ви-
ли ма над ле жног ме ђу на род ног спорт ског са ве за);

 – олим пиј ска ди сци пли на „Ка те по је ди нач но” (му шкар ци и 
же не);

 – нео лим пиј ска ди сци пли на „Бор бе  – Ку ми те екип но” (му-
шкар ци и же не, у свим ка те го ри ја ма, у скла ду са спорт ским пра ви-
ли ма над ле жног ме ђу на род ног спорт ског са ве за);

 – нео лим пиј ска ди сци пли на „Ка те екип но” (му шкар ци и же не).”
Став 5. бри ше се. 
До са да шњи став 6. по ста је став 5.

Члан 3.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

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

Број 110-00-119/2017-03
У Бе о гра ду, 14. сеп тем бра 2017. го ди не

Ми ни стар,
Ва ња Удо ви чић, с.р.

3524
На осно ву чла на 35. став 6. За ко на о сред стви ма за ис хра ну би ља 

и опле ме њи ва чи ма зе мљи шта („Слу жбе ни гла сник РС”, број 41/09), 
Ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де до но си

П РА  В И Л  Н И К
о ме то да ма ис пи ти ва ња сред ста ва за ис хра ну би ља  

и опле ме њи ва ча зе мљи шта

Члан 1. 
Овим пра вил ни ком про пи су ју се ме то де ис пи ти ва ња сред ста-

ва за ис хра ну би ља и опле ме њи ва ча зе мљи шта.
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Члан 2.

Ме то де ис пи ти ва ња сред ста ва за ис хра ну би ља и опле ме њи-
ва ча зе мљи шта, про пи са не овим пра вил ни ком, од но се се на: 

1) ис пи ти ва ње хе миј ских и фи зич ких осо би на и би о ло шке 
хран љи ве вред но сти сред ста ва за ис хра ну би ља и опле ме њи ва-
ча зе мљи шта ра ди упи са у Ре ги стар сред ста ва за ис хра ну би ља и 
опле ме њи ва ча зе мљи шта (у да љем тек сту: Ре ги стар); 

2) ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње узо ра ка сред ста ва за ис хра ну 
би ља и опле ме њи ва ча зе мљи шта у по ступ ку ин спек циј ске кон тро-
ле ра ди про ве ре хе миј ских и фи зич ких осо би на.

Члан 3.
Ис пи ти ва њем хе миј ских и фи зич ких осо би на и би о ло шке хран-

љи ве вред но сти сред ста ва за ис хра ну би ља и опле ме њи ва ча зе мљи-
шта ра ди упи са у Ре ги стар утвр ђу је се ускла ђе ност сред ста ва за 
ис хра ну би ља и опле ме њи ва ча зе мљи шта у по гле ду раз вр ста ва ња и 
при пад но сти од ре ђе ној вр сти, од но сно ти пу сред ста ва за ис хра ну би-
ља и опле ме њи ва ча зе мљи шта у скла ду са про пи сом ко јим се уре ђу је 
раз вр ста ва ње сред ста ва за ис хра ну би ља и опле ме њи ва ча зе мљи шта. 

Ис пи ти ва ње хе миј ских и фи зич ких осо би на сред ста ва за ис-
хра ну би ља и опле ме њи ва ча зе мљи шта вр ши се ла бо ра то риј ски на 
ре пре зе та тив ном узор ку, а ис пи ти ва ње њи хо ве би о ло шке хран љи-
ве вред но сти у окви ру огле да на ре пре зе та тив ном узор ку.

Утвр ђи ва ње ускла ђе но сти сред ста ва за ис хра ну би ља и опле-
ме њи ва ча зе мљи шта из ста ва 1. овог чла на, као и њи хо вог ква-
ли те та у по ступ ку ин спек циј ске кон тро ле вр ши се у скла ду са 
ме то да ма да тим у При ло гу 1  – Ме то де ис пи ти ва ња нео р ган ских 
ђу бри ва и нео р ган ских опле ме њи ва ча зе мљи шта и При ло гу 2  – 
Mетоде ис пи ти ва ња ми кро би о ло шких ђу бри ва, ко ји су од шам па ни 
уз овај пра вил ник и чи не ње гов са став ни део. 

Хе миј ске и фи зич ке осо би не сред ста ва за ис хра ну би ља и 
опле ме њи ва ча зе мљи шта за ко је ни су утвр ђе не ме то де ис пи ти ва-
ња из ста ва 3. овог чла на ис пи ту ју се при ме ном дру гих ва ли ди ра-
них и ме ђу на род но при зна тих ме то да, као и ме то да пред ло же них 
од стра не про из во ђа ча сред ста ва за ис хра ну би ља и опле ме њи ва ча 
зе мљи шта (у да љем тек сту: про из во ђач).

Члан 4.
Би о ло шком хран љи вом вред но шћу сред ста ва за ис хра ну би ља и 

опле ме њи ва ча зе мљи шта ис пи ту је се ути цај хран љи вих еле ме на та и 
њи хо ве при клад но сти за прак тич ну при ме ну у од но су на зе мљи ште 
и биљ ке, као и мо гу ће штет но де ло ва ње на љу де и жи вот ну сре ди ну.

Члан 5.
О из вр ше ним ис пи ти ва њи ма хе миј ских и фи зич ких осо би-

на и би о ло шке хран љи ве вред но сти сред ства за ис хра ну би ља и 
опле ме њи ва ча зе мљи шта у скла ду са ме то да ма про пи са ним овим 
пра вил ни ком, ра ди упи са у Ре ги стар, во ди се из ве штај о сле де ћем:

1) оп штим по да ци ма из зах те ва за упис у Ре ги стар:
(1) на зив и се ди ште ди стри бу те ра, од но сно уво зни ка,
(2) на зив и се ди ште про из во ђа ча,
(3) тр го вач ки на зив сред ства за ис хра ну би ља и опле ме њи ва-

ча зе мљи шта,
(4) вр ста, тип и на зив у окви ру ти па (ако је при мен љи во),
(5) на зив и са др жај хран љи ве ма те ри је (об лик и рас твор љи-

вост),
(6) об лик фор му ла ци је, бо ја и ми рис,
(7) гра ну ло ме триј ски са став, са др жај вла ге, за пре мин ска ма-

са и pH вред ност (ако је при мен љи во),
(8) при ме на (ко ли чи на/кон цен тра ци ја при ме не, вре ме при ме-

не, на чин при ме не, огра ни че ње у при ме ни);
2) ре зул та ти ма из вр ше них ис пи ти ва ња:
(1) раз вр ста ва ње у од ре ђе ну вр сту и тип сред ста ва за ис хра ну 

би ља и опле ме њи ва ча зе мљи шта у скла ду са про пи сом ко јим се 
уре ђу је раз вр ста ва ње сред ста ва за ис хра ну би ља и опле ме њи ва ча 
зе мљи шта,

(2) утвр ђе ни са др жај де кла ри са них хран љи вих еле ме на та 
(укуп ни са др жај, рас твор љи вост и њи хо ви об ли ци за нео р ган ска 
ђу бри ва, укуп на ор ган ска ма те ри ја и C/N од нос за ор ган ска ђу-
бри ва, са др жај ами но ки се ли на, екс трат ху му са за дру га ђу бри ва 
и спе ци јал не про из во де, ти тар од ре ђе ног ко ри сног ода бра ног со ја 
ми кро ор га ни за ма за ми кро би о ло шка ђу бри ва, pH вред ност и сл.),

(3) об лик фор му ла ци је, бо ја и ми рис, гра ну ло ме триј ски са-
став, са др жај вла ге, за пре мин ска ма са, pH вред ност,

(4) утвр ђе ни са др жај те шких ме та ла код сред ста ва за ис хра ну 
би ља ко ја са др же фос фор ну ком по нен ту, ор ган ских ђу бри ва и ор-
ган ско-нео р ган ских ђу бри ва, као и код суп стра та;

3) по да ци ма о при ме ни:
(1) биљ не вр сте и тип зе мљи шта за ко је је на ме ње но,
(2) ко ли чи на и/или кон цен тра ци ја при ме не,
(3) вре ме при ме не у од но су на биљ не вр сте и тип зе мљи шта,
(4) на чин при ме не: фо ли јар но или пре ко зе мљи шта (по це лој 

по вр ши ни, у тра ке, ин кор по ра ци јом, за ли ва њем и сл.),
(5) број тре ти ра ња у то ку го ди не,
(6) огра ни че ње у при ме ни;
4) ме то да ма ис пи ти ва ња;
5) по да ци ма о хран љи вој вред но сти:
(1) сте пен хран љи ве вред но сти или про це нат (%) по ве ћа ња 

при но са (ли сне ма се) или по бољ ша ње ква ли те та зе мљи шта;
6) за кључ ку и пред ло гу:
(1) пред лог за раз вр ста ва ње у од ре ђе ну вр сту и тип сред ста ва 

за ис хра ну би ља и опле ме њи ва ча зе мљи шта,
(2) оп шта оце на о хе миј ским и фи зич ким осо би на ма и би о ло-

шкој хран љи вој вред но сти сред ства за ис хра ну би ља и опле ме њи-
ва ча зе мљи шта,

(3) оце на о оста лим ка рак те ри сти ка ма,
(4) пред лог за при ме ну;
7) спи ску ли те ра ту ре (на ве сти пу не ре фе рен це ко је су ко ри-

шће не у из ве шта ју).
Из ве штај о из вр ше ном ис пи ти ва њу хе миј ских и фи зич ких 

осо би на сред ста ва за ис хра ну би ља и опле ме њи ва ча зе мљи шта, 
по ред по да та ка из ста ва 1. овог чла на, об у хва та и по да так о де кла-
ри са ној вред но сти, као и про сеч ну вред ност са на зна ком од сту па-
ња +/ – из ре зул та та ана ли тич ких по на вља ња.

Члан 6. 
О из вр ше ном ла бо ра то риј ском ис пи ти ва њу узо ра ка сред ста-

ва за ис хра ну би ља и опле ме њи ва ча зе мљи шта у по ступ ку ин спек-
циј ске кон тро ле у скла ду са ме то да ма про пи са ним овим пра вил-
ни ком, во ди се из ве штај са по да ци ма из чла на 5. тач ка 1), тач ка 2) 
под тач. (1) и (2) и тач ка 7) овог пра вил ни ка. 

Ако се у по ступ ку ин спек циј ске кон тро ле вр ши ис пи ти ва-
ње и би о ло шке хран љи ве вред но сти сред ста ва за ис хра ну би ља 
и опле ме њи ва ча зе мљи шта из ве штај о из вр ше ним ис пи ти ва њи ма 
об у хва та по дат ке из чла на 5. тач ка 5) овог пра вил ни ка.

Члан 7.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о ме то да ма за ис пи ти ва ње сред ста ва за ис хра ну би ља 
и опле ме њи ва ча зе мљи шта („Слу жбе ни гла сник РС”, број 71/10). 

Члан 8.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

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

Број 110-00-163/2017-09
У Бе о гра ду, 8. сеп тем бра 2017. го ди не

Ми ни стар,
Бра ни слав Не ди мо вић, с.р.

При лог 1

МЕ ТО ДЕ ИС ПИ ТИ ВА ЊА НЕО Р ГАН СКИХ ЂУ БРИ ВА  
И НЕО Р ГАН СКИХ ОПЛЕ МЕ ЊИ ВА ЧА ЗЕ МЉИ ШТА

1. ПРИ ПРЕ МА УЗО РА КА ЗА ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ

Ме то да бр. 1.1.
SRPS EN 1482-2, Ми не рал на ђу бри ва и ма те ри је за кал ци фи-

ка ци ју  – Узи ма ње узо ра ка и при пре ма ње узо ра ка  – Део 2: При пре-
ма ње узо ра ка

2. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ СА ДР ЖА ЈА АЗО ТА

Ме то да бр. 2.1.
SRPS EN 15475, Ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње амо ни јач ног азо та
3. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ СА ДР ЖА ЈА НИ ТРАТ НОГ И АМО НИ-

ЈАЧ НОГ АЗО ТА
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Ме то да бр. 3.1.
SRPS EN 15558, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње ни трат-

ног и амо ни јач ног азо та пре ма Ул шу (Ulsch)

Ме то да бр. 3.2.
SRPS EN 15559, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње ни трат-

ног и амо ни јач ног азо та пре ма Ар нду

Ме то да бр. 3.3.
SRPS EN 15476, Ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње ни трат ног и амо ни-

јач ног азо та пре ма Де вар ди

4. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ УКУП НОГ АЗО ТА

Ме то да бр. 4.1.
SRPS EN 15560, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње укуп ног 

азо та у кал ци јум-ци ја на ми ду без ни тра та

Ме то да бр. 4.2.
SRPS EN 15561, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње укуп ног 

азо та у кал ци јум-ци ја на ми ду ко ји са др жи ни тра те

Ме то да бр. 4.3.
SRPS EN 15478, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње укуп ног 

азо та у уреи

5. ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ЦИ ЈА НА МИД НОГ АЗО ТА

Ме то да бр. 5.1.
SRPS EN 15562, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње ци ја на-

мид ног азо та

6. ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ БИ У РЕ ТА У УРЕИ

Ме то да бр. 6.1.
SRPS EN 15479, Ми не рал на ђу бри ва  – Спек тро фо то ме триј-

ско од ре ђи ва ње би у ре та у уреи

7. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ ОБ ЛИ КА АЗО ТА У ИСТОМ 
УЗОР КУ

Ме то да бр. 7.1.
SRPS EN 15604, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње раз ли чи-

тих об ли ка азо та у истом узор ку ко ји са др жи ни трат ни, амо ни јач-
ни, амид ни и ци ја на мид ни азот

Ме то да бр. 7.2.
SRPS EN 15750, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње са др жа ја 

укуп ног азо та у ми не рал ним ђу бри ви ма ко ја са др же азот са мо као 
ни трат ни, амо ни јач ни и амид ни по мо ћу две раз ли чи те ме то де

Ме то да бр. 7.3.
SRPS EN 15705, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње кон ден за-

та урее по мо ћу теч не хро ма то гра фи је ви со ке пер фор ман се (HPLC) 
 – Изо бу ти ли ден ди у реа и кро то ни ли ден ди у реа (ме то да А) и оли го-
ме ри ме ти лен-урее (ме то да Б)

8. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ СА ДР ЖА ЈА ФОС ФО РА

8.1. ЕКС ТРАК ЦИ ЈА

Ме то да бр. 8.1.1.
SRPS EN 15956, Ми не рал на ђу бри ва  – Екс трак ци ја фос фо ра 

рас твор љи вог у ми не рал ним ки се ли на ма

Ме то да бр. 8.1.2.
SRPS EN 15919, Ми не рал на ђу бри ва  – Екс трак ци ја фос фо ра 

рас твор љи вог у  2% мра вљој ки се ли ни  

Ме то да бр. 8.1.3.
SRPS EN 15920, Ми не рал на ђу бри ва  – Екс трак ци ја фос фо ра 

рас твор љи вог у 2% ли мун ској ки се ли ни

Ме то да бр. 8.1.4.
SRPS EN 15957, Ми не рал на ђу бри ва  – Екс трак ци ја фос фо ра 

рас твор љи вог у не у трал ном амо ни јум-ци тра ту

8.2. ЕКС ТРАК ЦИ ЈА АЛ КАЛ НИМ АМО НИ ЈУМ-ЦИ ТРА ТОМ

Ме то да бр. 8.2.1.
SRPS EN 15921, Ми не рал на ђу бри ва  – Екс трак ци ја рас твор-

љи вог фос фо ра по Пе тер ма ну на 65 °C

Ме то да бр. 8.2.2.
SRPS EN 15922, Ми не рал на ђу бри ва  – Екс трак ци ја рас твор-

љи вог фос фо ра по Пе тер ма ну на соб ној тем пе ра ту ри

Ме то да бр. 8.2.3.
SRPS EN 15923, Ми не рал на ђу бри ва  – Екс трак ци ја фос фо ра 

рас твор љи вог у ал кал ном амо ни јум-ци тра ту по Џу ли ју

8.3. ЕКС ТРАК ЦИ ЈА ВО ДО РА СТВОР ЉИ ВОГ ФОС ФО РА

Ме то да бр. 8.3.1.
SRPS EN 15958, Ми не рал на ђу бри ва  – Екс трак ци ја во до ра-

створ љи вог фос фо ра

8.4. ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ЕКС ТРА ХО ВА НОГ ФОС ФО РА

Ме то да бр. 8.4.1.
SRPS EN 15959, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње екс тра хо-

ва ног фос фо ра

9. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ СА ДР ЖА ЈА КА ЛИ ЈУ МА

Ме то да бр. 9.1.
SRPS EN 15477, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње са др жа ја 

ка ли ју ма рас твор љи вог у во ди

10. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ВЛА ГЕ 

Ме то да бр. 10.1.
SRPS EN 12049, Чвр ста ми не рал на ђу бри ва и ма те ри је за 

кал ци фи ка ци ју  – Од ре ђи ва ње са др жа ја вла ге  – Гра ви ме триј ска ме-
то да су ше њем под сма ње ним при ти ском

Ме то да бр. 10.2.
SRPS EN 13466-1, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње са др-

жа ја во де (ме то де по Кар лу Фи ше ру)  – Део 1: Ме та нол као сред-
ство за екс трак ци ју

Ме то да бр. 10.3.
SRPS EN 13466-2, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње са-

др жа ја во де (ме то де по Кар лу Фи ше ру)  – Део 2: 2-про па нол као 
сред ство за екс трак ци ју

11. УГЉЕН ДИ ОК СИД

Ме то да бр. 11.1.
SRPS EN 14397-1, Ми не рал на ђу бри ва и ма те ри је за кал ци-

фи ка ци ју  – Од ре ђи ва ње угљен-ди ок си да  – Део 1: Ме то да за чвр ста 
ми не рал на ђу бри ва

12. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ СА ДР ЖА ЈА ХЛО РА

Ме то да бр. 12.1.
SRPS EN 16195, Ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње хло ри да у од су ству 

ор ган ског ма те ри ја ла

13. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ФИ НО ЋЕ МЛЕ ВЕ ЊА

Ме то да бр. 13.1.
SRPS EN 15928, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње фи но ће 

мле ве ња (су ви по сту пак)

Ме то да бр. 13.2.
SRPS EN 15924, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње фи но ће 

мле ве ња при род них ме ких фос фа та

14. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ СА ДР ЖА ЈА СЕ КУН ДАР НИХ ХРАН ЉИ ВИХ 
ЕЛЕ МЕ НА ТА

Ме то да бр. 14.1.
SRPS EN 15960, Ми не рал на ђу бри ва  – Екс трак ци ја укуп ног 

кал ци ју ма, укуп ног маг не зи ју ма, укуп ног на три ју ма и укуп ног 
сум по ра у об ли ку сул фа та
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Ме то да бр. 14.2.

SRPS EN 15925, Ми не рал на ђу бри ва  – Екс трак ци ја укуп ног 
сум по ра при сут ног у раз ли чи тим об ли ци ма

Ме то да бр. 14.3.
SRPS EN 15961, Ми не рал на ђу бри ва  – Екс трак ци ја во до ра-

створ љи вих кал ци ју ма, маг не зи ју ма, на три ју ма и сум по ра у об ли-
ку сул фа та

Ме то да бр. 14.4.
SRPS EN 15926, Ми не рал на ђу бри ва  – Екс трак ци ја во до ра-

створ љи вог сум по ра при сут ног у раз ли чи тим об ли ци ма

Ме то да бр. 14.5.
SRPS EN 16032, Ми не рал на ђу бри ва  – Екс трак ци ја и од ре ђи-

ва ње еле мен тар ног сум по ра

Ме то да бр. 14.6.
SRPS EN 16196, Ђу бри ва  – Ман га но ме триј ско од ре ђи ва ње 

екс тра хо ва ног кал ци ју ма на кон та ло же ња у об ли ку ок са ла та

Ме то да бр. 14.7.
SRPS EN 16197, Ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње маг не зи ју ма атом-

ском ап сорп ци о ном спек тро ме три јом

Ме то да бр. 14.8.
SRPS EN 16198, Ђу бри ва  – Ком плек со ме триј ско од ре ђи ва ње 

маг не зи ју ма

Ме то да бр. 14.9.
SRPS EN 15749, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње са др жа ја 

сул фа та по мо ћу три раз ли чи те ме то де

Ме то да бр. 14.10.
SRPS EN 16199, Ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње екс тра хо ва ног на-

три ју ма пла ме ном еми си о ном спек тро ме три јом

Ме то да бр. 14.11.
SRPS EN 15909, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње кал ци ју-

ма и фор ми а та у кал ци јум-фо ли јар ним ми не рал ним ђу бри ви ма

15. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ МИ КРО Е ЛЕ МЕ НА ТА ЧИ ЈИ ЈЕ СА ДР ЖАЈ 
МА ЊИ ОД 10% ИЛИ ЈЕД НАК 10%

Ме то да бр. 15.1.
Екс трак ци ја укуп них ми кро е ле ме на та
1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за екс трак ци ју сле де ћих 

ми кро е ле ме на та: уку пан бор, уку пан ко балт, уку пан ба кар, укуп но 
гво жђе, уку пан ман ган, уку пан мо либ де ни и уку пан цинк. Циљ је 
из ве сти ми ни ма лан број екс трак ци ја, ко ри сте ћи исти екс тракт, ка-
да год је то мо гу ће, да би се од ре дио уку пан ни во сва ког на ве де ног 
ми кро е ле мен та.

Ова ме то да се при ме њу је на ђу бри ва са ми кро е ле ме ни ма 
(је дан или ви ше) и ђу бри ва на ба зи ма кро- и се кун дар них еле ме-
на та ко ја са др же ми кро е ле мен те (је дан или ви ше), и то сле де ћих 
ми кро е ле ме на та: бор, ко балт, ба кар, гво жђе, ман ган, мо либ ден и 
цинк. При ме њу је се за сва ки ми кро е ле мент, ако је де кла ри са ни са-
др жај ма њи или јед нак 10%.

2)Принциписпитивања: Рас тва ра ње у кљу ча лој, раз бла же-
ној хло ро во до нич ној ки се ли ни.

Напомена:Екстракцијајеемпиријскаинеморабитикван-
титативназависноодпроизводаилидругихсастојакађубрива.У
случају одређенихмагнезијум оксида екстракована количинамо-
жебитизнатномањанегоукупнаколичинамагнезијумакојупро-
изводсадржи.Одговорностјепроизвођачађубривадаосигурада
декларисанисадржајзаистаиодговараекстракованојколичини
подусловимакојиодговарајуметоди.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. раз бла же на хло ро во до нич на ки се ли на, oko 6 mol/l: јед на 

за пре ми на HCl (d20 = 1,18 g/ml) на јед ну за пре ми ну во де;
3.2. кон цен тро ва ни амо ни јач ни рас твор (NH4ОH, d20 = 0,9 g/ml).
4)Лабораторијскаопрема: Нео п ход на је елек трич на греј на 

пло ча са ва ри ја бил ном тем пе ра тур ном кон тро лом. 

На по ме на: Ка да се од ре ђу је са др жај бо ра јед ног екс трак та,не
користитиборосиликатностакло.Поштометодаукључујепро-
цескључањапожељанјетефлон или си ли кат. Ис пра ти ста кле ни 
суд те мељ но уко ли ко је опран де тер џен ти ма ко ји са др же бо ра те.

5)Припремалабораторијскогузорка: Ви де ти Ме то ду бр. 1.1. 
SRPS EN 1482-2, Ми не рал на ђу бри ва и ма те ри је за кал ци фи ка ци-
ју  – Узи ма ње узо ра ка и при пре ма ње узо ра ка  – Део 2: При пре ма ње 
узо ра ка.

6)Поступак
6.1.Узоракзаиспитивање: Са пре ци зно шћу од 1 mg из ме ри-

ти 2 до 10 g узор ка ђу бри ва, у за ви сно сти од де кла ри са ног са др жа-
ја ми кро е ле мен та. Узо рак ста ви ти у ча шу од 250 ml. 

Сле де ћа та бе ла се ко ри сти да се до би ју ко нач ни рас тво ри ко-
ји ће, по сле од го ва ра ју ћег раз бла жи ва ња, би ти уну тар мер ног оп-
се га за сва ку ме то ду. 
Де кла ри са ни са др жај ми кро е ле мен та у ђу бри ву (%) < 0,01 0,01  – < 5 ≥ 5 –10
Ма са узор ка за ис пи ти ва ње (g) 10 5 2
Ма са ми кро е ле мен та у узор ку (mg) 1 0,5 –250 100 –200
За пре ми на екс трак та V(ml) 250 500 500
Кон цен тра ци ја ми кро е ле мен та у екс трак ту (mg/l) 4 1 –500 200 –400

6.2.Припремараствора: Ако је по треб но, узо рак на вла жи ти 
са ма ло во де, до да ти па жљи во у ма лим ко ли чи на ма 10 ml раз бла-
же не хло ро во до нич не ки се ли не (3.1.) по гра му ђу бри ва, а за тим 
до да ти око 50 ml во де. По кри ти суд са хат ним ста клом и про мућ-
ка ти. До ве сти до кљу ча ња на вре лој пло чи и оста ви ти да кљу ча 
30 ми ну та. Оста ви ти да се охла ди, по вре ме но ме ша ју ћи. Кван ти-
та тив но пре не ти у суд од 250 или 500 ml (ви де ти та бе лу). До пу ни-
ти во дом до за пре ми не и те мељ но про мућ ка ти. Фил те ри ра ти кроз 
сув фил тер у сув суд. Од ба ци ти пр ви фил трат. Екс тракт мо ра би-
ти са вр ше но би стар. Пре по ру чу је се да од ре ђи ва ње бу де из ве де но 
од мах по до би ја њу би строг фил тра та, у су прот ном суд за тво ри ти.

Напомена:Заекстрактеукојимасеодређујесадржајбора
подеситиpHизмеђу4и6саконцентрованимамонијачнимрас-
твором(3.2.).

7)Одређивање
Од ре ђи ва ње сва ког ми кро е ле мен та тре ба из ве сти у али квот-

ним де ло ви ма ка ко је при ка за но у ме то ди за сва ки ми кро е ле мент 
по себ но.

Ако је по треб но, од стра ни ти ор ган ске хе лат не или ком плек-
сне суп стан це из али квот ног де ла екс трак та ко ри сте ћи Ме то ду бр. 
15.3. У слу ча ју од ре ђи ва ња атом ском ап сор ци о ном спек тро ме три-
јом, та кво од стра њи ва ње мо же би ти не по треб но.

Ме то да бр. 15.2.

Екс трак ци ја во до ра створ љи вих ми кро е ле ме на та
1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за екс трак ци ју во до ра-

створ љи вих об ли ка сле де ћих ми кро е ле ме на та: бор, ко балт, ба кар, 
гво жђе, ман ган, мо либ ден и цинк. Циљ је из ве сти ми ни ма лан број 
екс трак ци ја, ко ри сте ћи исти екс тракт, ка да год је то мо гу ће, да би 
се од ре дио уку пан ни во сва ког на ве де ног ми кро е ле мен та.

Ова ме то да се при ме њу је на ђу бри ва са ми кро е ле ме ни ма 
(је дан или ви ше) и ђу бри ва на ба зи ма кро- и се кун дар них еле ме-
на та ко ја са др же ми кро е ле мен те (је дан или ви ше), и то сле де ћих 
ми кро е ле ме на та: бор, ко балт, ба кар, гво жђе, ман ган, мо либ ден и 
цинк. При ме њу је се за сва ки ми кро е ле мент, ако је де кла ри са ни са-
др жај ма њи или јед нак 10%.

2)Принциписпитивања: Ми кро е ле мен ти се екс тра ку ју мућ-
ка њем ђу бри ва у во ди на 20 0C (± 2 0C).

Напомена:Екстракцијајеемпиријскаиможе,алиинемора
битиквантитативна.

3)Реагенси: За ис пи ти ва ње нео п хо дан је раз бла же ни рас твор 
хло ро во до нич не ки се ли не, око 6 mol/l: по ме ша ти јед ну за пре ми ну 
HCl (d20 = 1,18 g/ml) са јед ном за пре ми ном во де.

4)Лабораторијскаопрема
Нео п ход на је сле де ћа ла бо ра то риј ска опре ма: 
4.1. ро та ци о на мућ ка ли ца (35 –40 обр та ја у ми ну ти);
4.2. pH-ме тар.
Напомена:Кадасеодређујесадржајборауекстрактунеко-

риститиборосиликатностакло.Поштометодаукључујепроцес
кључањапожељанјетефлонилисиликат.Испратистакленисуд
темељноуколикојеопрандетерџентимакојисадржеборате.
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5)Припремалабораторијскогузорка: Ви де ти Ме то ду бр. 1.1. 
SRPS EN 1482-2, Ми не рал на ђу бри ва и ма те ри је за кал ци фи ка ци-
ју  – Узи ма ње узо ра ка и при пре ма ње узо ра ка  – Део 2: При пре ма ње 
узо ра ка.

6)Поступак
6.1.Узоракзаиспитивање: Са пре ци зно шћу од 1 mg из ме ри-

ти 2 до 10 g узор ка ђу бри ва, у за ви сно сти од де кла ри са ног са др жа-
ја ми кро е ле мен та. Узо рак ста ви ти у ча шу од 250 ml. 

Сле де ћа та бе ла се ко ри сти да се до би ју ко нач ни рас тво ри ко-
ји ће, по сле од го ва ра ју ћег раз бла жи ва ња, би ти уну тар мер ног оп-
се га за сва ку ме то ду. 
Де кла ри са ни са др жај ми кро е ле мен та у ђу бри ву (%) < 0,01 0,01  – < 5 ≥ 5 –10
Ма са узор ка за ис пи ти ва ње (g) 10 5 2
Ма са ми кро е ле мен та у узор ку (mg) 1 0,5 –250 100 –200
За пре ми на екс трак та V(ml) 250 500 500
Кон цен тра ци ја ми кро е ле мен та у екс трак ту (mg/l) 4 1 –500 200 –400

6.2.Припремараствора:До да ти око 200 ml во де у суд од 250 ml 
или 400 ml во де  у суд од 500 ml. Суд до бро за че пи ти. Сна жно про мућ-
ка ти ру ком ка ко би се рас тво рио узо рак, за тим ста ви ти суд на ро та ци-
о ну мућ ка ли цу и мућ ка ти 30 ми ну та. До пу ни ти во дом до за пре ми не 
су да и до бро про мућ ка ти.

6.3.Припремарастворазаиспитивање: Фил три ра ти од мах у 
чист, сув суд. За че пи ти суд. Од ре ђи ва ње из ве сти од мах на кон фил-
три ра ња.

Напомена:Уколикофилтрат постане постепеномутан, у
судузапреминеVеурадитиновуекстракцијупратећитачке6.1.
и6.2.ФилтриратиуградуисанисудзапреминеWкојијепредход-
ноосушениукогајестављено5mlразблаженехлороводоничне
киселине(3.1).Зауставитифилтрацијутачноумоментудости-
зањакалибрационеознаке.Добропромућкати.

ПодовимусловимавредностVприликомизражавањарезул-
татаје:V=VеxW/(W–5).

Разблажења приликом изражавања резултата зависе од
вредностиV.

7)Одређивање
Од ре ђи ва ње сва ког ми кро е ле мен та тре ба из ве сти у али квот-

ним де ло ви ма ка ко је при ка за но у ме то ди за сва ки по се бан ми-
кро е ле ме нат. Ако је по треб но, од стра ни ти ор ган ске хе лат не или 
ком плек сне суп стан це из али квот ног де ла екс трак та ко ри сте ћи 
Ме то ду бр. 15.3. У слу ча ју од ре ђи ва ња атом ском ап сор ци о ном 
спек тро ме три јом, та кво од стра њи ва ње мо же би ти не по треб но.

Ме то да бр. 15.3.

Укла ња ње ор ган ских ком по нен ти из екс тра ка та ђу бри ва
1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за укла ња ње ор ган ских 

је ди ње ња из екс тра ка та ђу бри ва.
Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су 

екс тра хо ва на по Ме то ди бр. 15.1. и Ме то ди бр. 15.2, од но сно на 
ђу бри ва са ми кро е ле ме ни ма (је дан или ви ше) и ђу бри ва на ба зи 
ма кро- и се кун дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле мен те (је-
дан или ви ше), и то сле де ћих ми кро е ле ме на та: бор, ко балт, ба кар, 
гво жђе, ман ган, мо либ ден и цинк. При ме њу је се за сва ки ми кро 
еле мент, ако је де кла ри са ни укуп ни или во до ра створ љи ви са др жај 
ми кро е ле ме на та ма њи или јед нак 10%.

Напомена: Присуство малих количина органске матери-
је обично не утиче на одређивање помоћу атомске апсорпционе
спектрометрије.

2)Принциписпитивања: Ор ган ска је ди ње ња се у али квот нем 
де лу екс трак та ок си ду ју во до ник-пе рок си дом.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не, око 0,5 

mol/l: јед на за пре ми на HCl (d20 = 1,18 g/ml) на 20 запреминa во де;
3.2. рас твор во до ник-пе рок си да (30% H2О2, d20 = 1,11 g/ml), 

без ми кро е ле ме на та.
4)Лабораторијскаопрема: Нео п ход на је елек трич на греј на 

пло ча са ва ри ја бил ном тем пе ра тур ном кон тро лом. 
5)Поступак
Узе ти 25 ml рас тво ра екс трак та до би је ног Ме то дом бр. 15.1. 

или 15.2. и ста ви ти у ча шу од 100 ml. У слу ча ју Ме то де бр. 15.2. 
до да ти 5 ml раз бла же ног рас тво ра хло ро во до нич не ки се ли не (3.1.). 

За тим до да ти 5 ml рас тво ра во до ник-пе рок си да (3.2.). Пре кри ти 
са хат ним ста клом. До зво ли ти  да до ђе до ок си да ци је на соб ној 
тем пе ра ту ри око је дан сат, за тим по сте пе но до ве сти до кљу ча ња 
ко је се од ви ја по ла са та. Ка да се рас твор охла ди, ако је то по треб-
но, до да ти до дат них 5 ml во до ник-пе рок си да. За тим оста ви ти да 
кљу ча ка ко би се от кло нио су ви шан во до ник-пе рок сид. Охла ди ти, 
кван ти та тив но пре не ти у суд од 50 ml и до пу ни ти до за пре ми не. 
Фил три ра ти уко ли ко по сто ји по тре ба.

Тре ба обра ти ти па жњу при ли ком узи ма ња али кво та и ра чу-
на ња про цен та ми кро е ле ме на та у про из во ду.

Ме то да бр. 15.4.

Од ре ђи ва ње ми кро е ле ме на та у екс трак ту ђу бри ва атом ском  
ап сорп ци о ном спек тро ме три јом (оп шти по сту пак)

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је оп шти по сту пак за ис пи ти ва ње 

са др жа ја од ре ђе них ми кро е ле ме на та у екс трак ту ђу бри ва атом-
ском ап сорп ци о ном спек тро ме три јом.

Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су екс-
тра хо ва на по Ме то ди 15.1. или 15.2., од но сно на ђу бри ва са ми-
кро е ле ме ни ма (је дан или ви ше) и ђу бри ва на ба зи ма кро- и се кун-
дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле мен те (је дан или ви ше), и 
то сле де ћих ми кро е ле ме на та: бор, ко балт, ба кар, гво жђе, ман ган, 
мо либ ден и цинк. При ме њу је се за сва ки ми кро е ле мент, ако је де-
кла ри са ни укуп ни или во до ра створ љи ви са др жај ми кро е ле ме на та 
ма њи или јед нак 10%.

Адап та ци је овог по ступ ка за раз ли чи те ми кро е ле мен те су де-
таљ но при ка за не у ме то да ма про пи са ним по себ но за сва ки ми кро-
е ле мент.

Напомена: Присуство малих количина органске матери-
је обично не утиче на одређивање помоћу атомске апсорпционе
спектрометрије.

2)Принциписпитивања
На кон тре ти ра ња екс трак та, ка да је то по треб но ума њи ти или 

ели ми ни са ти оме та ју ће хе миј ске суп стан це, екс тракт се раз бла жу је 
та ко да ње го ва кон цен тра ци ја бу де у оп ти мал ном оп се гу спек тро-
ме тра на та ла сној ду жи ни по год ној за од ре ђи ва ње ми кро е ле мен та.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не око 6 mol/l: 

јед на за пре ми на HCl (d20 = 1,18 g/ml) на јед ну за пре ми ну во де;
3.2. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не, око 0,5 

mol/l: по ме ша ти јед ну за пре ми ну HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 за пре-
ми на во де;

3.3. рас тво ри лан та но ве со ли (10 g Lа/l), ко ји се ко ри сти за 
од ре ђи ва ње ко бал та (Cо), гво жђа (Fe), ман га на (Mn) и цин ка (Zn), 
а при пре ма ју се на је дан од сле де ћих на чи на:

3.3.1. или са лан тан-ок си дом рас тво ре ним у хло ро во до нич ној 
ки се ли ни (3.1.) (рас твор је око 0,5 mol/l у хло ро во до нич ној ки се-
ли ни): ста ви ти 11,73 g лан тан-ок си да (Lа2O3) у 150 ml во де у су ду 
од јед ног ли тра и до да ти 120 ml 6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не 
(3.1.). До зво ли ти да се рас тво ри, а за тим до пу ни ти до јед ног ли тра 
са во дом и те мељ но из ме ша ти;

3.3.2. или са рас тво ри ма лан тан-хло ри да, лан тан-сул фа та или 
лан тан-ни тра та (рас твор је око 0,5 mol/l у хло ро во до нич ној ки се-
ли ни): рас тво ри ти 26,7 g лан тан-хло ри да (LаCl3 x 7H2О) или 31,2 g 
лан тан-ни тра та-хек са хи дра та [Lа(NО3)3 x 6H2О] или 26,2 g лан тан-
сул фат-но на хи драт [Lа2(SО4)3 x 9H2О] у 150 ml во де, до да ти 85 ml 
6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не (3.1).  Рас тво ри ти и по том до пу-
ни ти во дом до јед не ли тре. До бро про мућ ка ти.;

3.4. ка ли бра ци о ни рас тво ри, за чи ју при пре му ви де ти ме то де 
од ре ђи ва ња за сва ки ми кро е ле мент.

4)Лабораторијскаопрема
Нео п хо дан је атом ски ап сорп ци о ни спек тро ме тар опре мљен 

са из во ри ма ко ји еми ту ју зра че ње ка рак те ри стич но за ми кро е ле-
мен те ко ји се од ре ђу ју.

Ана ли ти чар мо ра пра ти ти ин струк ци је про из во ђа ча и би ти 
упо знат са опре мом. Опре ма мо ра би ти под ло жна ко рек ци ја ма да 
би се ко ри сти ла ка да је то по треб но (Cо и Zn). Га со ви ко ји се ко ри-
сте су ва здух и аце ти лен. 

5)Припремарастворазаиспитивање
5.1.Припремараствораекстрактамикроелеменатакојисе

одређују: ви де ти Ме то ду бр. 15.1. и/или Ме то ду бр. 15.2, а ако је 
по треб но и Ме то ду бр. 15.3.
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5.2. Третирање раствора за испитивање: Раз бла жи ти али-

квот ни део екс трак та до би је ног Ме то дом бр. 15.1.,  Ме то дом 15.2. 
или Ме то дом бр. 15.3. во дом или/и хло ро во до нич ном ки се ли ном 
(3.1. или 3.2.), та ко да се у ко нач ном рас тво ру за ме ре ње до би је 
кон цен тра ци ја ис пи ти ва ног ми кро е ле мен та ко ја од го ва ра ко ри шће-
ном ка ли бра ци о ном оп се гу (6.2) и кон цен тра ци ја хло ро во до нич не 
ки се ли не од нај ма ње 0,5 mol/l, али не ви ше од 2,5 mol/l. Ова опе ра-
ци ја мо же зах те ва ти је дан или ви ше сук це сив них раз бла же ња.

Узе ти али квот ни део ко нач ног рас тво ра до би је ног раз бла жи-
ва њем екс трак та, не ка (а) бу де за пре ми на у ml и си па ти у суд од 
100 ml. Ка да се од ре ђу је Cо, Fе, Мn или са др жај Zn до да ти 10 ml 
рас тво ра лан тан со ли (3.3). До пу ни ти са 0,5 mol/l рас тво ром хло-
ро во до нич не ки се ли не (3.2.) и до бро про мућ ка ти. Ово је ко нач ни 
рас твор за ме ре ње. Не ка D бу де фак тор раз бла же ња.

6)Поступак
6.1.Припрема слепе пробе: При пре ми ти сле пу про бу по на-

вља њем це лог по ступ ка од екс трак ци о не фа зе, из о ста вља ју ћи са-
мо узо рак за ис пи ти ва ње.

6.2.Припремакалибрационихраствора: Од рад ног ка ли бра-
ци о ног рас тво ра при пре мље ног ко ри шће њем ме то де да те за по је-
ди нач не ми кро е ле мен те, при пре ми ти у су до ви ма од 100 ml се ри је 
од нај ма ње 5 ка ли бра ци о них рас тво ра рас ту ће кон цен тра ци је уну-
тар оп ти му ма мер ног оп се га спек тро ме тра. Уко ли ко је по треб но 
при ла го ди ти кон цен тра ци ју хло ро во до нич не ки се ли не ка ко би се 
што ви ше при бли жи ла оној раз бла же ног тест рас тво ра (5.2). За од-
ре ђи ва ње Cо, Fе, Mn или Zn, до да ти 10 ml истог рас тво ра лан тан 
со ли (3.3) ко ја је ко ри шће на у тач ки 5.2. До пу ни ти до за пре ми-
не са 0,5 mol/l рас тво ром хло ро во до нич не ки се ли не (3.2.) и до бро 
про мућ ка ти. 

6.3.Одређивање: При пре ми ти спек тро ме тар (4) за од ре ђи ва-
ње и при ла го ди ти та ла сној ду жи ни да тој у ме то ди за појединачнe 
ми кро е ле мен те.

Уси са ти три пу та, сук це сив но ка ли бра ци о не рас тво ре (6.2.), 
рас тво ре за ис пи ти ва ње (5.2.) и сле пу про бу (6.1), бе ле же ћи сва ки 
ре зул тат и ис пи ра ти ин стру ме нат де сти ло ва ном во дом из ме ђу сва-
ког уси са ва ња.

Из ра ди ти ка ли бра ци о ну кри ву, уцр та ва ју ћи про сеч но очи та-
ва ње спрек то ме тра за сва ки ка ли бра ци о ни рас твор (6.2.) дуж ор-
ди на те и од го ва ра ју ће кон цен тра ци је ми кро е ле мен та, из ра же не 
у µg/ml, дуж ап сци се. Из ове кри ве од ре ди ти кон цен тра ци је ре-
ле вант них ми кро е ле ме на та у рас тво ру за ис пи ти ва ње, xs (5.2.) и 
у сле пој про би xb (6.1.), из ра жа ва ју ћи ове кон цен тра ци је у µg/ml. 
На цр та ти ка ли бра ци о ну кри ву. 

7)Изражавањерезултата
Про це нат ми кро е ле ме на та (Е) у ђу бри ву је јед нак:

Е (%) = [(xs  – xb) x V x D]/(М x 104),

а ако је ко ри шће на Ме то да бр. 15.3:

Е (%) = [(xs  – xb) x V x 2D]/(М x 104),

где је :
Е  – ко ли чи на од ре ђе них ми кро е ле ме на та, из ра же них као 

про це нат ђу бри ва;
xs  – кон цен тра ци ја рас тво ра за ис пи ти ва ње (5.2.), у µg/ml;
xb  – кон цен тра ци ја сле пе про бе (6.1.), у µg/ml;
V  – за пре ми на екс трак та до би је ног по Ме то ди бр. 15.1. или 

Ме то де бр. 15.2, у ми ли ли три ма;
D  – фак тор ко ји од го ва ра раз бла же њу из ве де ном у тач ки 5.2;
М  – ма са узор ка за ис пи ти ва ње узе тог у скла ду са Ме то дом 

бр. 15.1. или Ме то дом бр. 15.2., у гра ми ма.
Ра чу на ње фак то ра раз бла же ња D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi) 

и (а) али квот ни де ло ви и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) за пре ми не у 
ми ли ли три ма ко је од го ва ра ју њи хо вим раз бла же њи ма, фак тор раз-
бла же ња ће би ти јед нак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x 
(vi/аi) x (100/а).

Ме то да бр. 15.5.

Од ре ђи ва ње бо ра у екс трак ти ма ђу бри ва спек тро ме триј ски  
са azometinом-H

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за од ре ђи ва ње бо ра у 

екс трак ту ђу бри ва.

Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су екс-
тра хо ва на по Ме то ди бр. 15.1. или 15.2., од но сно на ђу бри ва са 
ми кро е ле мен том бо ром и ђу бри ва на ба зи ма кро- и се кун дар них 
еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле ме нат бор, а у ко ји ма је са др жај 
бо ра де кла ри сан као укуп ни и/или во до ра створ љи ви.

2)Принциписпитивања
У рас тво ру azo me tin-H јо ни бо ра фор ми ра ју жу ти ком плекс, 

чи ја је кон цен тра ци ја од ре ђе на мо ле ку лар ном ап сорп ци о ном спек-
тро ме три јом на 410 nm. Оме та ју ћи јо ни су ма ски ра ни са ED TA.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. ED TA пу фер рас твор, ко ји се при пре ма на сле де ћи на-

чин: у суд од 500 ml ко ји са др жи 300 ml во де до да ти 75 g амо ни-
јум-аце та та (NH4ООCCH3), 10 g ди на три јум со ли ети лен ди ами-
но те тра сир ћет не ки се ли не (Nа2ED TA), 40 ml сир ћет не ки се ли не 
(CH3CООH, d20 = 1,05 g/ml). До пу ни ти во дом до за пре ми не и до-
бро про мућ ка ти. pH рас тво ра про ве ри ти ста кле ном елек тро дом  и 
мо ра би ти 4,8 ±0,1;

3.2. рас твор azo me tin-H, ко ји се при пре ма на сле де ћи на-
чин: у суд од 200 ml ста ви ти 10 ml пу фер рас тво ра (3.1.), 400 mg 
azometinа-H (C17H12NNaО8S2) и 2 g аскор бин ске ки се ли не (C6H8О6). 
До пу ни ти до за пре ми не и до бро про мућ ка ти. Не при пре ма ти ве ли-
ке ко ли чи не овог ре а ген са јер је ста би лан са мо пар да на;

3.3. ка ли бра ци о ни рас тво ри бо ра:
3.3.1. стан дард ни рас твор бо ра (100 µg/ml B), ко ји се при пре-

ма на сле де ћи на чин: у су ду од 1000 ml рас тво ри ти 0,5719 g бор не 
ки се ли не (H3BО3), из ме ре не са тач но шћу 0,1 mg, у во ди. До пу ни ти 
до за пре ми не су да са во дом и до бро про мућ ка ти. Пре не ти у пла-
стич ну бо цу и чу ва ти у фри жи де ру;

3.3.2. рад ни рас твор бо ра (10 µg/ml), ко ји се при пре ма на сле-
де ћи на чин: ста ви ти 50 g стан дард ног рас тво ра бо ра (3.3.1.) у суд 
од 500 ml. До пу ни ти во дом до  за пре ми не су да и до бро про мућ ка ти.

4)Лабораторијскаопрема
Нео п хо дан је спек тро ме тар по де шен за мо ле ку лар ну ап сорп-

ци ју са ки ве та ма оп тич ког пу та 10 mm и по де ше не та ла сне ду жи-
не од 410 nm.

5)Припремарастворазаиспитивање
5.1.Припремарастворабора: ви де ти Ме то ду бр. 15.1. и/или 

Ме то ду бр. 15.2., а ако је од го ва ра ју ће и Ме то ду бр. 15.3.
5.2. Припрема раствора за испитивање: Раз бла жи ти али-

квот ни део екс трак та (5.1) да би се до би ла кон цен тра ци ја бо ра као 
у 6.2. Мо гу би ти по треб на два сук це сив на раз бла же ња. Не ка D бу-
де фак тор раз бла же ња.

5.3.Припремакорекционограствора: Ако је рас твор за ис-
пи ти ва ње (5.2.) обо јен, при пре ми ти од го ва ра ју ћи ко рек ци о ни рас-
твор, ста вља ју ћи у пла стич ни суд 5 ml рас тво ра за ис пи ти ва ње 
(5.2.), 5 ml ED TA пу фер рас тво ра (3.1.) и 5 ml во де и до бро про-
мућ ка ти.

6)Поступак
6.1.Припрема слепе пробе: При пре ми ти сле пу про бу по на-

вља њем це лог по ступ ка од екс трак ци о не фа зе, из о ста вља ју ћи са-
мо узо рак за ис пи ти ва ње.

6.2.Припремакалибрационихраствора: Пре не ти 0, 5, 10, 15, 
20 и 25 ml рад ног ка ли бра ци о ног рас тво ра (3.3.2.) у се ри ју су до ва 
од 100 ml. До пу ни ти до 100 ml са во дом и до бро про мућ ка ти. Ови 
рас тво ри са др же из ме ђу 0 и 2,5 µg/ml бо ра. 

6.3.Развијањебоје: Пре не ти 5 ml ка ли бра ци о них рас тво ра (6.2.), 
рас тво ра за ис пи ти ва ње и сле пих про ба у се ри ју пла стич них су до ва. 
До да ти 5 ml ED TA пу фер ског рас тво ра (3.1.). До да ти рас твор azo me-
tin-H (4.2.). До бро про мућ ка ти и оста ви ти да се бо ја раз ви ја у мра ку 
2,5 до три са та.

6.4.Одређивање: Из ме ри ти ап сор бан цу рас тво ра до би је них у 
тач ки 6.3. и, ако је по треб но ко рек ци о не рас тво ре (5.3.), пре ма во ди 
на та ла сној ду жи ни 410 nm. Ис пра ти ки ве те во дом пре сва ког но-
вог очи та ва ња.

7)Изражавањерезултата
На цр та ти ка ли бра ци о ну кри ву кон цен тра ци ја ка ли бра ци о них 

рас тво ра (6.2.) дуж ап ци се, а до би је не ап сор бан це на спек тро ме-
тру (6.4.) дуж ор ди на те.

Очи та ти са ка ли бра ци о не кри ве кон цен тра ци ју бо ра у сле пој 
про би (6.1.), кон цен тра ци ју бо ра у рас тво ру за ис пи ти ва ње (5.2.) 
и, ако је рас твор за ис пи ти ва ње обо јен, тач ну кон цен тра ци ју рас-
тво ра за ис пи ти ва ње. Да би из ра чу на ли овај по след њи, од у зе ти 
од ап сор бан це ко рек ци о ног рас тво ра (5.3.) ап сор бан цу рас тво ра 
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за ис пи ти ва ње (5.2.) и од ре ди ти тач ну кон цен тра ци ју рас тво ра за 
ис пи ти ва ње. За бе ле жи ти кон цен тра ци ју рас тво ра за ис пи ти ва ње 
(5.2.) са или без ко рек ци је као X(xs) и сле пе про бе (xb).

Про це нат бо ра (B ) у ђу бри ву се из ра чу на ва на сле де ћи на чин:

B (%) = [(xs  – xb) x V x D)/(М x 104),

а ако је ко ри шће на Ме то да бр. 15.3:

B (%) = [(xs  – xb) x V x 2D)/(М x 104),

где је:
B  – ко ли чи на бо ра из ра же на у про цен ти ма;
xs  – кон цен тра ци ја рас тво ра за ис пи ти ва ње (5.2.), са или без 

ко рек ци је, у µg/ml;
xb  – кон цен тра ци ја сле пе про бе (6.1.), у µg/ml;
V  – за пре ми на екс трак та до би је ног по Ме то ди бр. 15.1. или 

Ме то ди бр. 15.2., у ми ли ли три ма;
D  – фак тор ко ји од го ва ра раз бла же њу из ве де ном у тач ки 5.2;
М  – ма са узор ка за ис пи ти ва ње узе тог у скла ду са Ме то дом 

бр. 15.1. или Ме то дом бр. 15.2, у гра ми ма.
Ра чу на ње фак то ра раз бла же ња D: Ако су (а1) и (а2) уза стоп-

ни али квот ни де ло ви и (v1) и (v2) за пре ми не ко је од го ва ра ју њи хо-
вим раз бла же њи ма та да је фак тор раз бла же ња дат као:

D = (v1/а1) x (v2/а2)

Ме то да бр. 15.6.

Од ре ђи ва ње ко бал та у екс трак ти ма ђу бри ва атом ском  
ап сорп ци о ном спек тро ме три јом

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за од ре ђи ва ње кобалтa у 

екс трак ту ђу бри ва.
Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су екс-

тра хо ва на по Ме то ди бр. 15.1. и Ме то ди бр. 15.2, од но сно на ђу-
бри ва са ми кро е ле мен том ко бал том и ђу бри ва на ба зи ма кро- и се-
кун дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле ме нат ко балт, а у ко ји ма 
је са др жај ко бал та де кла ри сан као укуп ни и/или во до ра створ љи ви.

2) Принцип испитивања: На кон од го ва ра ју ћег трет ма на и 
раз бла жи ва ња екс трак та са др жај ко бал та се од ре ђу је атом ском ап-
сорп ци о ном спек тро ме три јом.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не око 6 mol/l: 

јед на за пре ми на HCl (d20 = 1,18 g/ml) на јед ну за пре ми ну во де;
3.2. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не, око 0,5 

mol/l: по ме ша ти јед ну за пре ми ну HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 за-
пре ми на во де;

3.3. рас тво ри лан та но ве со ли (10 g Lа/l), ко ји се ко ри сти за 
од ре ђи ва ње ко бал та (Cо), гво жђа (Fe), ман га на (Mn) и цин ка (Zn), 
а при пре ма ју се на је дан од сле де ћих на чи на:

3.3.1. или са лан тан-ок си дом рас тво ре ним у хло ро во до нич ној 
ки се ли ни (3.1) (рас твор је око 0,5 mol/l у хло ро во до нич ној ки се-
ли ни): ста ви ти 11,73 g лан тан-ок си да (Lа2O3) у 150 ml во де у су ду 
од јед ног ли тра и до да ти 120 ml 6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не 
(3.1). До зво ли ти да се рас тво ри, а за тим до пу ни ти до јед ног ли тра 
са во дом и те мељ но из ме ша ти;

3.3.2. или са рас тво ри ма лан тан-хло ри да, лан тан-сул фа та или 
лан тан-ни тра та (рас твор је око 0,5 mol/l у хло ро во до нич ној ки се-
ли ни): рас тво ри ти 26,7 g лан тан-хло ри да (LаCl3 x 7H2О) или 31,2 g 
лан тан-ни тра та-хек са хи дра та [Lа(NО3)3 x 6H2О] или 26,2 g лан тан-
сул фат-но на хи драт [Lа2(SО4)3 x 9H2О] у 150 ml во де, до да ти 85 ml 
6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не (3.1).  Рас тво ри ти и по том до пу-
ни ти во дом до јед не ли тре. До бро про мућ ка ти.;

3.4. ка ли бра ци о ни рас тво ри ко бал та:
3.4.1. стан дард ни рас твор ко бал та (1000 µg/ml), ко ји се при-

пре ма на сле де ћи на чин: у ча шу од 250 ml из ме ри ти 1 g ко бал та 
(Cо) са тач но шћу 0,1 mg, до да ти 25 ml 6 mol/l хло ро во до нич не ки-
се ли не (3.1.) и гре ја ти до пот пу ног рас тва ра ња ко бал та. Ка да се 
охла ди, кван ти та тив но пре не ти у суд од 1000 ml. До пу ни ти во дом 
до за пре ми не и до бро про мућ ка ти;

3.4.2. рад ни рас твор ко бал та (100 µg/ml), ко ји се при пре ма на 
сле де ћи на чин: од пи пе ти ра ти 10 ml стан дард ног рас тво ра (3.4.1.) у 

суд од 100 ml. До пу ни ти до за пре ми не са 0,5 mol/l рас тво ром хло-
ро во до нич не ки се ли не (3.2.) и до бро про мућ ка ти.

4)Лабораторијскаопрема
Атом ски ап сорп ци о ни спек тро ме тар: ви де ти Ме то ду бр. 15.4. 

(5.). Уре ђај мо ра има ти из вор зра ка ка рак те ри сти чан за ко балт 
(240,7 nm). Спек тро ме тар мо ра има ти мо гућ ност ко рек ци је.

5)Припремарастворазаиспитивање
5.1.Припремарастворакобалта: Ви де ти Ме то ду бр. 15.1. и/

или Ме то ду бр. 15.2, а ако је од го ва ра ју ће и Ме то ду бр. 15.3.
5.2. Припремарастворазаиспитивање: Ви де ти Ме то ду бр. 

15.4. (5.2.). Рас твор за ис пи ти ва ње мо ра да са др жи 10% рас тво ра 
лан та но ве со ли (3.3.).

6)Поступак
6.1. Припрема слепе пробе: Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (6.1.). 

Сле па про ба мо ра да са др жи 10% рас тво ра лан та но ве со ли ко ри-
шће ног у тач ки 5.2.

6.2.Припремакалибрационихраствора: Ви де ти Ме то ду бр. 
15.4. (6.2.). За оп ти мал ни оп сег од ре ђи ва ња од 0 –5 µg/ml ко бал та, 
от пе пи ра ти 0 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml и 5 ml рад них рас-
тво ра (3.4.2.) у низ гра ду и са них су до ва од 100 ml. Ако је по треб но, 
по де си ти кон цен тра ци ју хло ро во до нич не ки се ли не ка ко би би ла 
што при бли жни ја оној у рас тво ру за ис пи ти ва ње. До да ти у сва ки 
суд 10 ml рас тво ра лан тан со ли ко ри шће не у тач ки 5.2. До пу ни ти 
до 100 ml са 0,5 mol/l рас тво ром хло ро во до нич не ки се ли не (3.2) и 
до бро про мућ ка ти. Ови рас тво ри са др же 0 µg/ml Co, 0,5 µg/ml Co, 
1 µg/ml Co, 2 µg/ml Co, 3 µg/ml Co, 4 µg/ml Co и 5 µg/ml Co.

6.3.Одређивање: Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (6.3.). При пре ми ти 
спек тро ме тар (5.) за ме ре ње на та ла сној ду жи ни од 240,7 nm.

7)Изражавањерезултата
Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (7.).
Про це нат ко бал та (Cо ) у ђу бри ву се из ра чу на ва на сле де ћи 

на чин:

Cо (%) = [(xs  – xb) x V x D]/(М x 104),

а ако је ко ри шће на Ме то да бр. 15.3:

Cо (%) = [(xs  – xb) x V x 2D]/(М x 104),

где је:
Cо  – ко ли чи на ко бал та из ра же на у про цен ти ма;
xs  – кон цен тра ци ја рас тво ра за ис пи ти ва ње (5.2.), са или без 

ко рек ци је, у µg/ml;
xb  – кон цен тра ци ја сле пе про бе (6.1.), у µg/ml;
V  – за пре ми на екс трак та до би је ног по Ме то ди бр. 15.1. или 

Ме то де бр. 15.2, у ми ли ли три ма;
D  – фак тор ко ји од го ва ра раз бла же њу из ве де ном у тач ки 5.2;
М  – ма са узор ка за ис пи ти ва ње узе тог у скла ду са Ме то дом 

бр. 15.1. или Ме то дом бр. 15.2, у гра ми ма.
Ра чу на ње фак то ра раз бла же ња D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi) 

и (а) али квот ни де ло ви и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) за пре ми не у 
ми ли ли три ма ко је од го ва ра ју њи хо вим раз бла же њи ма, фак тор раз-
бла же ња ће би ти јед нак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x 
(vi/аi) x (100/а).

Ме то да бр. 15.7.

Од ре ђи ва ње ба кра у екс трак ти ма ђу бри ва атом ском  
ап сорп ци о ном спек тро ме три јом

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за од ре ђи ва ње ба кра у 

екс трак ту ђу бри ва.
Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су екс-

тра хо ва на по Ме то ди бр. 15.1. и Ме то ди бр. 15.2, од но сно на ђу-
бри ва са ми кро е ле мен том ба кром и ђу бри ва на ба зи ма кро- и се-
кун дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле ме нат ба кар, а у ко ји ма 
је са др жај ба кра де кла ри сан као укуп ни и/или во до ра створ љи ви.

2)Принциписпитивања
На кон од го ва ра ју ћег трет ма на и раз бла жи ва ња екс трак та са-

др жај ба кра се од ре ђу је атом ском ап сорп ци о ном спек тро ме три јом.
3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не око 6 mol/l: 

јед на за пре ми на HCl (d20 = 1,18 g/ml) на јед ну за пре ми ну во де;
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3.2. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не, око 0,5 mol/l: 

по ме ша ти јед ну за пре ми ну HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 за пре ми на во де;
3.3. рас твор во до ник-пе рок си да (30% H2О2, d20 = 1,11 g/ml), 

без ми кро е ле ме на та;
3.4. ка ли бра ци о ни рас тво ри ба кра:
3.4.1. стан дард ни рас твор ба кра (1000 µg/ml), ко ји се при пре-

ма на сле де ћи на чин: у ча шу од 250 ml из ме ри ти 1 g ба кра (Cu) са 
тач но шћу 0,1 mg, до да ти 25 ml  6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не 
(3.1.) и 5 ml рас тво ра во до ник-пе рок сид (3.3.) и гре ја ти до пот пу ног 
рас тва ра ња ба кра. Ка да се охла ди, кван ти та тив но пре не ти у суд од 
1000 ml. До пу ни ти во дом до за пре ми не и до бро про мућ ка ти;

3.4.2. рад ни рас твор ба кра (100 µg/ml), ко ји се при пре ма на 
сле де ћи на чин: од пи пе ти ра ти 20 ml стан дард ног рас тво ра (3.4.1.) у 
суд од 200 ml. До пу ни ти до за пре ми не са 0,5 mol/l рас тво ром хло-
ро во до нич не ки се ли не (3.2.) и до бро про мућ ка ти.

4)Лабораторијска опрема: Атом ски ап сорп ци о ни спек тро-
ме тар: ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (5.). Уре ђај мо ра има ти из вор зра ка 
ка рак те ри сти чан за ба кар (324,8 nm).

5)Припремарастворазаиспитивање
5.1. При пре ма рас тво ра ба кра: Ви де ти Ме то ду бр. 15.1. и/или 

Ме то ду бр. 15.2., а ако је од го ва ра ју ће и Ме то ду бр. 15.3.
5.2. При пре ма рас тво ра за ис пи ти ва ње: Ви де ти Ме то ду бр. 

15.4. (5.2.).
6)Поступак
6.1. При пре ма сле пе про бе: Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (6.1.).
6.2. При пре ма ка ли бра ци о них рас тво ра: Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. 

(6.2.). За оп ти мал ни оп сег од ре ђи ва ња од 0-5 µg/ml ба кра, от пе пи ра ти 
0; 0,5; 1; 2; 3; 4 и 5 ml рад них рас тво ра (3.4.2.) у низ гра ду и са них су-
до ва од 100 ml. Ако је по треб но, по де си ти кон цен тра ци ју хло ро во до-
нич не ки се ли не ка ко би би ла што при бли жни ја оној у рас тво ру за ис-
пи ти ва ње. До пу ни ти до 100 ml са 0,5 mol/l рас тво ром хло ро во до нич не 
ки се ли не (3.2) и до бро про мућ ка ти. Ови рас тво ри са др же 0; 0,5; 1; 2; 
3; 4 и 5 µg/ml ба кра.

6.3. Од ре ђи ва ње: Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (6.3.). При пре ми ти 
спек тро ме тар (5.) за ме ре ње на та ла сној ду жи ни од 324,8 nm.

7)Изражавањерезултата
Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (7.).
Про це нат ба кра (Cu) у ђу бри ву се из ра чу на ва на сле де ћи на чин:

Cu (%) = [(xs  – xb) x V x D]/(М x 104),

а ако је ко ри шће на Ме то да бр. 15.3:

Cu (%) = [(xs  – xb) x V x 2D]/(М x 104),

где је:
Cо  – ко ли чи на ба кра из ра же на у про цен ти ма;
xs  – кон цен тра ци ја рас тво ра за ис пи ти ва ње (5.2.), са или без 

ко рек ци је, у µg/ml;
xb  – кон цен тра ци ја сле пе про бе (6.1.), у µg/ml;
V  – за пре ми на екс трак та до би је ног по Ме то ди бр. 15.1. или 

Ме то ди бр. 15.2., у ми ли ли три ма;
D  – фак тор ко ји од го ва ра раз бла же њу из ве де ном у тач ки 5.2.;
М  – ма са узор ка за ис пи ти ва ње узе тог у скла ду са Ме то дом 

бр. 15.1. или Ме то дом бр. 15.2, у гра ми ма.
Ра чу на ње фак то ра раз бла же ња D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi) 

и (а) али квот ни де ло ви и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) за пре ми не у 
ми ли ли три ма ко је од го ва ра ју њи хо вим раз бла же њи ма, фак тор раз-
бла же ња ће би ти јед нак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x 
(vi/аi) x (100/а).

Ме то да бр. 15.8.

Од ре ђи ва ње гво жђа у екс трак ти ма ђу бри ва атом ском  
ап сорп ци о ном спек тро ме три јом

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за од ре ђи ва ње гво жђа у 

екс трак ту ђу бри ва.
Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су екс-

тра хо ва на по Ме то ди бр. 15.1. и Ме то ди бр. 15.2, од но сно на ђу бри-
ва са ми кро е ле мен том гво жђем и ђу бри ва на ба зи ма кро- и се кун-
дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле ме нат гво жђа, а у ко ји ма 
је са др жај гво жђа де кла ри сан као укуп ни и/или во до ра створ љи ви.

2) Принцип испитивања: На кон од го ва ра ју ћег трет ма на и 
раз бла жи ва ња екс трак та са др жај гво жђа се од ре ђу је атом ском ап-
сорп ци о ном спек тро ме три јом.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не око 6 mol/l: 

јед на за пре ми на HCl (d20 = 1,18 g/ml) на јед ну за пре ми ну во де;
3.2. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не, око 0,5 mol/l: 

по ме ша ти јед ну за пре ми ну HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 за пре ми на во де;
3.3. рас твор во до ник-пе рок си да (30% H2О2, d20 = 1,11 g/ml), 

без ми кро е ле ме на та;
3.4. рас тво ри лан та но ве со ли (10 g Lа/l), ко ји се ко ри сти за 

од ре ђи ва ње ко бал та (Cо), гво жђа (Fe), ман га на (Mn) и цин ка (Zn), 
а при пре ма ју се на је дан од сле де ћих на чи на:

3.4.1. или са лан тан-ок си дом рас тво ре ним у хло ро во до нич ној 
ки се ли ни (3.1) (рас твор је око 0,5 mol/l у хло ро во до нич ној ки се-
ли ни): ста ви ти 11,73 g лан тан-ок си да (Lа2O3) у 150 ml во де у су ду 
од јед ног ли тра и до да ти 120 ml 6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не 
(3.1). До зво ли ти да се рас тво ри, а за тим до пу ни ти до јед ног ли тра 
са во дом и те мељ но из ме ша ти;

3.4.2. или са рас тво ри ма лан тан-хло ри да, лан тан-сул фа та или 
лан тан-ни тра та (рас твор је око 0,5 mol/l у хло ро во до нич ној ки се ли-
ни): рас тво ри ти 26,7 g лан тан-хло ри да (LаCl3 x 7H2О) или 31,2 g лан-
тан-ни тра та-хек са хи дра та [Lа(NО3)3 x 6H2О] или 26,2 g лан тан-сул-
фат-но на хи драт [Lа2(SО4)3 x 9H2О] у 150 ml во де, до да ти 85 ml 6 mol/l 
хло ро во до нич не ки се ли не (3.1). Рас тво ри ти и по том до пу ни ти во дом 
до јед не ли тре. До бро про мућ ка ти;

3.5. ка ли бра ци о ни рас тво ри гво жђа:
3.5.1. стан дард ни рас твор гво жђа (1000 µg/ml), ко ји се при пре-

ма на сле де ћи на чин: у ча шу од 500 ml из ме ри ти 1 g гво зде не жи це 
са тач но шћу 0,1 mg, до да ти 200 ml  6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли-
не (3.1.) и 15 ml рас тво ра во до ник-пе рок сид (3.3.) и гре ја ти до пот-
пу ног рас тва ра ња гво жђа. Ка да се охла ди, кван ти та тив но пре не ти у 
суд од 1000 ml. До пу ни ти во дом до за пре ми не и до бро про мућ ка ти;

3.5.2. рад ни рас твор гво жђа (100 µg/ml), ко ји се при пре ма на 
сле де ћи на чин: од пи пе ти ра ти 20 ml стан дард ног рас тво ра (3.4.1.) у 
суд од 200 ml. До пу ни ти до за пре ми не са 0,5 mol/l рас тво ром хло-
ро во до нич не ки се ли не (3.2.) и до бро про мућ ка ти.

4)Лабораторијска опрема: Атом ски ап сорп ци о ни спек тро-
ме тар: ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (5.). Уре ђај мо ра има ти из вор зра ка 
ка рак те ри сти чан за гво жђе (248,3 nm).

5)Припремарастворазаиспитивање
5.1. При пре ма рас тво ра гво жђа: Ви де ти Ме то ду бр. 15.1. и/

или Ме то ду бр. 15.2, а ако је од го ва ра ју ће и Ме то ду бр. 15.3.
5.2. При пре ма рас тво ра за ис пи ти ва ње: Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. 

(5.2.). рас твор за ис пи ти ва ње мо ра да са др жи 10% рас тво ра лан тан со ли.
6)Поступак
6.1. При пре ма сле пе про бе: Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (6.1.). 

Сле па про ба мо ра да са др ти 10% рас тво ра лан тан со ли, ко ри шће-
не у тач ки 5.2.

6.2. При пре ма ка ли бра ци о них рас тво ра: Ви де ти Ме то ду бр. 
15.4. (6.2). За оп ти мал ни оп сег од ре ђи ва ња од 0-10 µg/ml гво жђа, 
от пе пи ра ти 0 ml, 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml и 10 ml рад них рас тво ра 
(3.4.2.) у низ гра ду и са них су до ва од 100 ml. Ако је по треб но, по-
де си ти кон цен тра ци ју хло ро во до нич не ки се ли не ка ко би би ла што 
при бли жни ја оној у рас тво ру за ис пи ти ва ње. До да ти у сва ки суд 
10 ml рас тво ра лан тан со ли ко ри шће не у тач ки 5.2. До пу ни ти до 
100 ml са 0,5 mol/l рас тво ром хло ро во до нич не ки се ли не (3.2) и до-
бро про мућ ка ти. Ови рас тво ри са др же 0 µg/ml Fe, 2 µg/ml Fe, 4 µg/ml 
Fe, 6 µg/ml Fe, 8 µg/ml Fe и 10 µg/ml Fe.

6.3. Од ре ђи ва ње: Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (6.3.). При пре ми ти 
спек тро ме тар (5.) за ме ре ње на та ла сној ду жи ни од 248,3 nm.

7)Изражавањерезултата
Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (7.).
Про це нат гво жђа (Fe) у ђу бри ву се из ра чу на ва на сле де ћи на чин:

Fe (%) = [(xs  – xb) x V x D] / (М x 104),

а ако је ко ри шће на Ме то да бр. 15.3:

Fe (%) = [(xs  – xb) x V x 2D] / (М x 104),

где је:
Fe  – ко ли чи на гво жђа из ра же на у про цен ти ма;
xs  – кон цен тра ци ја рас тво ра за ис пи ти ва ње (5.2.), са или без 

ко рек ци је, у µg/ml;
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xb  – кон цен тра ци ја сле пе про бе (6.1.), у µg/ml;
V  – за пре ми на екс трак та до би је ног по Ме то ди бр. 15.1. или 

Ме то ди бр. 15.2, у ми ли ли три ма;
D  – фак тор ко ји од го ва ра раз бла же њу из ве де ном у тач ки 5.2;
М  – ма са узор ка за ис пи ти ва ње узе тог у скла ду са Ме то дом 

бр. 15.1. или Ме то дом бр. 15.2, у гра ми ма.
Ра чу на ње фак то ра раз бла же ња D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi) 

и (а) али квот ни де ло ви и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) за пре ми не у 
ми ли ли три ма ко је од го ва ра ју њи хо вим раз бла же њи ма, фак тор раз-
бла же ња ће би ти јед нак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x 
(vi/аi) x (100/а).

Ме то да бр. 15.9.

Од ре ђи ва ње ман га на у екс трак ти ма ђу бри ва атом ском  
ап сорп ци о ном спек тро ме три јом

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за од ре ђи ва ње ман га на 

у екс трак ту ђу бри ва.
Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су екс-

тра хо ва на по Ме то ди бр. 15.1. и Ме то ди бр. 15.2, од но сно на ђу-
бри ва са ми кро е ле мен том ман га ном и ђу бри ва на ба зи ма кро- и 
се кун дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле ме нат ман ган, а у 
ко ји ма је са др жај ман га на де кла ри сан као укуп ни и/или во до ра-
створ љи ви.

2) Принцип испитивања: На кон од го ва ра ју ћег трет ма на и 
раз бла жи ва ња екс трак та са др жај ман га на се од ре ђу је атом ском ап-
сорп ци о ном спек тро ме три јом.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не око 6 mol/l: 

јед на за пре ми на HCl (d20 = 1,18 g/ml) на јед ну за пре ми ну во де;
3.2. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не, око 0,5 mol/l: 

по ме ша ти јед ну за пре ми ну HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 за пре ми на во де;
3.3. рас тво ри лан та но ве со ли (10 g Lа/l), ко ји се ко ри сти за 

од ре ђи ва ње ко бал та (Cо), гво жђа (Fe), ман га на (Mn) и цин ка (Zn), 
а при пре ма ју се на је дан од сле де ћих на чи на:

3.3.1. или са лан тан-ок си дом рас тво ре ним у хло ро во до нич ној 
ки се ли ни (3.1) (рас твор је око 0,5 mol/l у хло ро во до нич ној ки се-
ли ни): ста ви ти 11,73 g лан тан-ок си да (Lа2O3) у 150 ml во де у су ду 
од јед ног ли тра и до да ти 120 ml 6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не 
(3.1). До зво ли ти да се рас тво ри, а за тим до пу ни ти до јед ног ли тра 
са во дом и те мељ но из ме ша ти;

3.3.2. или са рас тво ри ма лан тан-хло ри да, лан тан-сул фа та или 
лан тан-ни тра та (рас твор је око 0,5 mol/l у хло ро во до нич ној ки се-
ли ни): рас тво ри ти 26,7 g лан тан-хло ри да (LаCl3 x 7H2О) или 31,2 g 
лан тан-ни тра та-хек са хи дра та [Lа(NО3)3 x 6H2О] или 26,2 g лан тан-
сул фат-но на хи драт [Lа2(SО4)3 x 9H2О] у 150 ml во де, до да ти 85 ml 
6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не (3.1).  Рас тво ри ти и по том до пу-
ни ти во дом до јед не ли тре. До бро про мућ ка ти;

3.4. ка ли бра ци о ни рас тво ри ман га на:
3.4.1. стан дард ни рас твор ман га на (1000 µg/ml), ко ји се при-

пре ма на сле де ћи на чин: у ча шу од 250 ml из ме ри ти 1 g ман га на са 
тач но шћу 0,1 mg, до да ти 25 ml 6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не 
(3.1.) и гре ја ти до пот пу ног рас тва ра ња ман га на. Ка да се охла ди, 
кван ти та тив но пре не ти у суд од 1000 ml. До пу ни ти во дом до за-
пре ми не и до бро про мућ ка ти;

3.4.2. рад ни рас твор ман га на (100 µg/ml), ко ји се при пре ма на 
сле де ћи на чин: од пи пе ти ра ти 20 ml стан дард ног рас тво ра (3.4.1.) у 
суд од 200 ml. До пу ни ти до за пре ми не са 0,5 mol/l рас тво ром хло-
ро во до нич не ки се ли не (3.2.) и до бро про мућ ка ти.

4)Лабораторијска опрема: Атом ски ап сорп ци о ни спек тро-
ме тар: ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (5.). Уре ђај мо ра има ти из вор зра ка 
ка рак те ри сти чан за ман ган (279,6 nm).

5)Припремарастворазаиспитивање
5.1. При пре ма рас тво ра ман га на: Ви де ти Ме то ду бр. 15.1. и/

или Ме то ду бр. 15.2, а ако је од го ва ра ју ће и Ме то ду бр. 15.3.
5.2. При пре ма рас тво ра за ис пи ти ва ње: Ви де ти Ме то ду бр. 

15.4. (5.2.). рас твор за ис пи ти ва ње мо ра да са др жи 10% рас тво ра 
лан тан со ли.

6)Поступак
6.1. При пре ма сле пе про бе: Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (6.1.). 

Сле па про ба мо ра да са др жи 10% рас тво ра лан тан со ли, ко ри шће-
не у тач ки 5.2.

6.2. При пре ма ка ли бра ци о них рас тво ра: Ви де ти Ме то ду бр. 
15.4. (6.2). За оп ти мал ни оп сег од ре ђи ва ња од 0 –5 µg/ml ман га на, 
од пи пе ти ра ти 0 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml и 5 ml рад них рас-
тво ра (3.4.2.) у низ гра ду и са них су до ва од 100 ml. Ако је по треб но, 
по де си ти кон цен тра ци ју хло ро во до нич не ки се ли не ка ко би би ла 
што при бли жни ја оној у рас тво ру за ис пи ти ва ње. До да ти у сва ки 
суд 10 ml рас тво ра лан тан со ли ко ри шће не у тач ки 5.2. До пу ни ти 
до 100 ml са 0,5 mol/l рас тво ром хло ро во до нич не ки се ли не (3.2) 
и до бро про мућ ка ти. Ови рас тво ри са др же 0 µg/ml Mn, 0,5 µg/ml 
Mn, 1 µg/ml Mn, 2 µg/ml Mn, 3 µg/ml Mn, 4 µg/ml Mn и 5 µg/ml Mn.

6.3. Од ре ђи ва ње: Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (6.3.). При пре ми ти 
спек тро ме тар (5.) за ме ре ње на та ла сној ду жи ни од 279,6 nm.

7)Изражавањерезултата
Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (7.).
Про це нат ман га на (Mn) у ђу бри ву се из ра чу на ва на сле де ћи 

на чин:

Mn (%) = [(xs  – xb) x V x D]/М x 104),

а ако је ко ри шће на Ме то да бр. 15.3:

Mn (%) = [(xs  – xb) x V x 2D]/М x 104),

где је:
Mn  – ко ли чи на ман га на из ра же на у про цен ти ма;
xs  – кон цен тра ци ја рас тво ра за ис пи ти ва ње (5.2.), са или без 

ко рек ци је, у µg/ml;
xb  – кон цен тра ци ја сле пе про бе (6.1.), у µg/ml;
V  – за пре ми на екс трак та до би је ног по Ме то ди бр. 15.1. или 

Ме то де бр. 15.2, у ми ли ли три ма;
D  – фак тор ко ји од го ва ра раз бла же њу из ве де ном у тач ки 5.2;
М  – ма са узор ка за ис пи ти ва ње узе тог у скла ду са Ме то дом 

бр. 15.1. или Ме то дом бр. 15.2, у гра ми ма.
Ра чу на ње фак то ра раз бла же ња D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi) 

и (а) али квот ни де ло ви и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) за пре ми не у 
ми ли ли три ма ко је од го ва ра ју њи хо вим раз бла же њи ма, фак тор раз-
бла же ња ће би ти јед нак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x 
(vi/аi) x (100/а).

Ме то да бр. 15.10.

Од ре ђи ва ње мо либ де на у екс трак ти ма ђу бри ва спек тро ме триј ски 
по мо ћу ком плек са са амо ни јум-ти о ци ја на том

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за од ре ђи ва ње мо либ де-

на у екс трак ту ђу бри ва.
Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су екс-

тра хо ва на по Ме то ди бр. 15.1. и Ме то ди бр. 15.2, од но сно на ђу-
бри ва са ми кро е ле мен том мо либ де ном и ђу бри ва на ба зи ма кро- и 
се кун дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле ме нат мо либ ден, а у 
ко ји ма је са др жај мо либ де на де кла ри сан као укуп ни и/или во до ра-
створ љи ви.

2)Принциписпитивања
Мо либ ден (V) фор ми ра ком плекс [МоО(SCN)5] у ал кал ној 

сре ди ни са SCN-јо ни ма. Ком плекс је екс тра ко ван n-bu til ace ta tom. 
Оме та ју ћи јо ни, као што је слу чај са Fe-јо ни ма, за о ста ју у во де ној 
фа зи. Жу то-на ран џа ста бо ја се од ре ђу је мо ле ку лар но ап сорп ци о-
ном спек тро ме три јом  на 470 nm.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не око 6 mol/l: 

јед на за пре ми на HCl (d20 = 1,18 g/ml) на јед ну за пре ми ну во де;
3.2. рас твор ба кра (70 mg/l) у 1,5 mol/l хло ро во до нич ној ки-

се ли ни, ко ји се при пре ма на сле де ћи на чин: у су ду од 1000 ml 
рас тво ри ти 275 mg ба кар-сул фа та пен та хи дра та (CuSО4 х 5H2О), 
из ме ре них са тач но шћу 0,1 mg, са 250 ml рас тво ра 6 mol/l хло ро-
во до нич не ки се ли не (3.1.). До пу ни ти во дом до за пре ми не су да и 
до бро про мућ ка ти;

3.3. рас твор аскор бин ске ки се ли не (50 g/l): ко ји се при пре ма 
на сле де ћи на чин: у су ду од 1000 ml рас тво ри ти 50 g аскор бин-
ске ки се ли не (C6H8O6) во дом. До пу ни ти до за пре ми не су да, до бро 
про мућ ка ти и чу ва ти у фри жи де ру;

3.4. n-bu til ace tat;
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3.5. рас твор амо ни јум-ти о ци ја на та (NH4SCN) 0,2 mol/l, ко-

ји се при пре ма на сле де ћи на чин: у су ду од 1000 ml рас тво ри ти 
15,224 g амо ни јум-ти о ци ја на та у во ди. До пу ни ти до за пре ми не су-
да, до бро про мућ ка ти и чу ва ти у там ној бо ци;

3.6. рас твор ка лај-хло ри да (SnCl2 x 2H2О) (50 g/l) у 2 mol/l 
хло ро во до нич ној ки се ли ни: овај рас твор мо ра би ти са вр ше но би-
стар и при пре мљен не по сред но пре упо тре бе. Мо ра би ти ко ри-
шћен ве о ма чист ка лај-хло рид јер у су прот ном рас твор не ће би-
ти би стар. Да би се при пре ми ло 100 ml рас тво ра, рас тво ри ти 5 g 
ка лај-хло ри да у 35 ml 6 mol/l рас тво ра хло ро во до нич не ки се ли не 
(3.1.). До да ти 10 ml рас тво ра ба кра (3.2). До пу ни ти до за пре ми не 
су да и до бро про мућ ка ти;

3.7. ка ли бра ци о ни рас тво ри мо либ де на:
3.7.1. стан дард ни рас твор мо либ де на (500 µg/ml), ко ји се при-

пре ма на сле де ћи на чин: у суд од 1000 ml рас тво ри ти 0,920 g амо-
ни јум мо либ да та те тра хи дра та [(NН4)6Мо7О24 x 4H2О)], из ме ре них 
са тач но шћу 0,1 mg, у 6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не (3.1.). До-
пу ни ти во дом до за пре ми не су да и до бро про мућ ка ти;

3.7.2. сред њи рас твор мо либ де на (25 µg/ml) , ко ји се при пре-
ма на сле де ћи на чин: од пи пе ти ра ти 25 ml стан дард ног рас тво ра 
(3.7.1.) у суд од 500 ml. До пу ни ти до за пре ми не са 6 mol/l рас тво-
ром хло ро во до нич не ки се ли не (3.1.) и до бро про мућ ка ти;

3.7.3. рад ни рас твор мо либ де на (2,5 µg/ml), ко ји се при пре ма 
на сле де ћи на чин: од пи пе ти ра ти 10 ml сред њег рас тво ра (3.7.2.) у 
суд од 100 ml. До пу ни ти до за пре ми не са 6 mol/l рас тво ром хло ро-
во до нич не ки се ли не (3.1.) и до бро про мућ ка ти.

4)Лабораторијскаопрема
Нео п ход на је сле де ћа ла бо ра то риј ска опре ма: 
4.1. спек тро ме тар по де шен за мо ле ку лар ну ап сорп ци ју са ки-

ве та ма од 20 mm оп тич ког пу та и та ла сне ду жи не 470 nm;
4.2. лев ко ви за одва ја ње од 200 или 250 ml.
5)Припремарастворазаиспитивање
5.1. Екс тракт рас тво ра мо либ де на: Ви де ти Ме то ду бр. 15.1. и/

или Ме то ду бр. 15.2, а ако је од го ва ра ју ће и Ме то ду бр. 15.3.
5.2. При пре ма рас тво ра за ис пи ти ва ње: Раз бла жи ти али квот-

ни део екс трак та (5.1.) са 6 mol/l рас тво ром хло ро во до нич не ки-
се ли не (3.1.) да се до би је од го ва ра ју ћа кон цен тра ци ја мо либ де на. 
Фак тор раз бла же ња је D. Узе ти али квот ни део (а) из рас тво ра екс-
трак та ко ји са др жи 1 до 12 µg мо либ де на и ста ви ти је у ле вак за 
одва ја ње (4.2.). До пу ни ти до 50 ml са 6 рас тво ром хло ро во до нич не 
ки се ли не (3.1.).

6)Поступак
6.1. При пре ма сле пе про бе: При пре ма се из во ди по на вља њем 

це лог по ступ ка од екс трак ци о не фа зе, из у зи ма ју ћи је ди но узо рак 
за ис пи ти ва ње.

6.2. При пре ма ка ли бра ци о них рас тво ра: При пре ми ти низ од 
нај ма ње 6 ка ли бра ци о них рас тво ра рас ту ће кон цен тра ци је ко ји од-
го ва ра ју оп ти мал ном оп се гу спек тро ме тра. За ин тер вал 0 –12,5 µg 
мо либ де на, од пи пе ти ра ти 0 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml и 5 ml рад ног 
рас тво ра (3.7.3.) у ле вак за одва ја ње (4.2.). До пу ни ти до 50 ml са 6 
mol/l рас тво ром хло ро во до нич не ки се ли не (3.1.). Лев ко ви са др же 
0 µg Mo, 2,5 µg Mo, 5 µg Mo, 7,5 µg Mo, 10 µg Mo и 12,5 µg Mo.

6.3. Раз ви ја ње и одва ја ње ком плек са: У сва ки ле вак за одва-
ја ње (5.2, 6.1. и 6.2.) до да ти сле де ћим ре дом: 10 ml рас тво ра ба кра 
(3.2.), 20 ml рас тво ра аскор бин ске ки се ли не (3.3.). Те мељ но из ме-
ша ти и са че ка ти два или три ми ну та, за тим до да ти: 10 ml n-bu til 
acetatа (3.4.) ко ри сте ћи пре ци зну пи пе ту и 20 ml рас тво ра ти о ци ја-
на та (3.5.). Мућ ка ти је дан ми нут да би се екс тра ко вао ком плекс у 
ор ган ској фа зи. Оста ви ти да се ис та ло жи. На кон одва ја ња две фа-
зе из ву ћи це лу во де ну фа зу и од ба ци ти је, за тим опра ти ор ган ску 
фа зу са 10 ml рас тво ра ка лај-хло ри да (3.6.). Мућ ка ти је дан ми нут. 
Оста ви ти да се ис та ло жи и из ву ћи це лу во де ну фа зу. Са ку пи ти ор-
ган ску фа зу у ки ве ту за ис пи ти ва ње ко ја ће омо гу ћи ти са ку пља ње 
ка пи во де у су спен зи ју.

6.4. Од ре ђи ва ње: Из ме ри ти ап сор бан це рас тво ра до би је них у 
тач ки 6.3. на та ла сној ду жи ни 470 nm ко ри сте ћи 0 µg/ml мо либ де-
на ка ли бра ци о ног рас тво ра (6.2) као ре фе рент не вред но сти.

7)Изражавањерезултата
Кон стру и са ти ка ли бра ци о ну кри ву рас по ре ђу ју ћи од го ва ра-

ју ће ма се мо либ де на у ка ли бра ци о ним рас тво ри ма (6.2.), из ра же не 
у µг дуж ап ци се и од го ва ра ју ћих вред но сти ап сор бан це (6.4.) да те 
спек тро ме тар ским очи та ва њем дуж ор ди на те. Из ове кри ве од ре-
ди ти ма су мо либ де на у рас тво ру за ис пи ти ва ње (5.2.) и сле пој про-
би (6.1.). Ове ма се су обе ле же не (xs) и (xb).

Про це нат мо либ де на (Mo) у ђу бри ву се из ра чу на ва на сле де-
ћи на чин:

Mо (%) = [(xs  – xb) x V/а x D]/(М x 104),

а ако је ко ри шће на Ме то да бр. 15.3:

Mо (%) = [(xs  – xb) x V/а x 2D]/(М x 104),

где је:
Mо  – ко ли чи на мо либ де на из ра же на у про цен ти ма;
а  – за пре ми на али кво та узе тог из по след њег раз бла же ног 

рас тво ра (5.2.), у ми ли ли три ма;
xs  – ма са мо либ де на у рас тво ру за ис пи ти ва ње (5.2.), у µg/g;
xb  – ма са мо либ де на у сле пој про беи (6.1.), у µg/g;
V  – за пре ми на екс трак та до би је ног по Ме то ди бр. 15.1. или 

Ме то ди бр. 15.2, у ми ли ли три ма;
D  – фак тор ко ји од го ва ра раз бла же њу из ве де ном у тач ки 5.2;
М  – ма са узор ка за ис пи ти ва ње узе тог у скла ду са Ме то дом 

бр. 15.1. или Ме то дом бр. 15.2, у гра ми ма.
Ра чу на ње фак то ра раз бла же ња D: Ако су (а1), (а2) сук це сив-

не али квот ни де ло ви и (v1), (v2) за пре ми не ко је од го ва ра ју њи хо-
вим раз бла же њи ма, фак тор раз бла же ња ће би ти јед нак:

D = (v1/а1) x (v2/а2)

Ме то да бр. 15.11.

Од ре ђи ва ње цин ка у екс трак ти ма ђу бри ва атом ском  
ап сорп ци о ном спек тро ме три јом

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за од ре ђи ва ње цин ка у 

екс трак ту ђу бри ва.
Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су екс-

тра хо ва на по Ме то ди бр. 15.1. и Ме то ди бр. 15.2, од но сно на ђу-
бри ва са ми кро е ле мен том цин ка и ђу бри ва на ба зи ма кро- и се кун-
дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле ме нат цин ка, а у ко ји ма је 
са др жај цин ка де кла ри сан као укуп ни и/или во до ра створ љи ви.

2)Принциписпитивања
На кон од го ва ра ју ћег трет ма на и раз бла жи ва ња екс трак та са-

др жај цин ка се од ре ђу је атом ском ап сорп ци о ном спек тро ме три јом.
3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не око 6 mol/l: 

јед на за пре ми на HCl (d20 = 1,18 g/ml) на јед ну за пре ми ну во де;
3.2. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не, око 0,5 mol/l: 

по ме ша ти јед ну за пре ми ну HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 за пре ми на во де;
3.3. рас тво ри лан та но ве со ли (10 g Lа/l), ко ји се ко ри сти за 

од ре ђи ва ње ко бал та (Cо), гво жђа (Fe), ман га на (Mn) и цин ка (Zn), 
а при пре ма ју се на је дан од сле де ћих на чи на:

3.3.1. или са лан тан-ок си дом рас тво ре ним у хло ро во до нич ној 
ки се ли ни (3.1) (рас твор је око 0,5 mol/l у хло ро во до нич ној ки се-
ли ни): ста ви ти 11,73 g лан тан-ок си да (Lа2O3) у 150 ml во де у су ду 
од јед ног ли тра и до да ти 120 ml 6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не 
(3.1). До зво ли ти да се рас тво ри, а за тим до пу ни ти до јед ног ли тра 
са во дом и те мељ но из ме ша ти;

3.3.2. или са рас тво ри ма лан тан-хло ри да, лан тан-сул фа та или 
лан тан-ни тра та (рас твор је око 0,5 mol/l у хло ро во до нич ној ки се-
ли ни): рас тво ри ти 26,7 g лан тан-хло ри да (LаCl3 x 7H2О) или 31,2 
g лан тан-ни тра та-хек са хи дра та [Lа(NО3)3 x 6H2О] или 26,2 g лан-
тан-сул фат-но на хи драт [Lа2(SО4)3 x 9H2О] у 150 ml во де, до да ти 
85 ml 6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не (3.1).  Рас тво ри ти и по том 
до пу ни ти во дом до јед не ли тре. До бро про мућ ка ти;

3.4. ка ли бра ци о ни рас тво ри цин ка:
3.4.1. стан дард ни рас твор цин ка (1000 µg/ml), ко ји се при пре-

ма на сле де ћи на чин: у ча шу од 1000 ml рас тво ри ти 1 g цин ка у 
пра ху или пло чи ца ма са тач но шћу 0,1 mg, до да ти 25 ml  6 mol/l 
хло ро во до нич не ки се ли не (3.1.). Ка да се пот пу но ис то пи, до пу ни-
ти во дом до за пре ми не и до бро про мућ ка ти;

3.4.2. рад ни рас твор цин ка (100 µg/ml), ко ји се при пре ма на 
сле де ћи на чин: раз бла жи ти 20 ml стан дард ног рас тво ра (3.4.1.) у 
0,5 mol/l рас тво ром рас тво ром хло ро во до нич не ки се ли не (3.2.)  у 
су ду од 200 ml. До пу ни ти до за пре ми не са 0,5 mol/l рас тво ром рас-
тво ром хло ро во до нич не ки се ли не (3.2.)  и до бро про мућ ка ти.
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4)Лабораторијска опрема: Атом ски ап сорп ци о ни спек тро-
ме тар: ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (5.). Уре ђај мо ра има ти из вор зра ка 
ка рак те ри сти чан за цинк (213, 8 nm).

5)Припремарастворазаиспитивање
5.1. При пре ма рас тво ра цин ка: Ви де ти Ме то ду бр. 15.1. и/или 

Ме то ду бр. 15.2, а ако је од го ва ра ју ће и Ме то ду бр. 15.3.
5.2. При пре ма рас тво ра за ис пи ти ва ње: Ви де ти Ме то ду бр. 

15.4. (5.2.). рас твор за ис пи ти ва ње мо ра да са др жи 10% рас тво ра 
лан тан со ли.

6)Поступак
6.1. При пре ма сле пе про бе: Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (6.1.). 

Сле па про ба мо ра да са др ти 10% рас тво ра лан тан со ли, ко ри шће-
не у тач ки 5.2.

6.2. При пре ма ка ли бра ци о них рас тво ра: Ви де ти Ме то ду бр. 
15.4. (6.2). За оп ти мал ни оп сег од ре ђи ва ња од 0-5 µg/ml цин ка, от-
пе пи ра ти 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 и 5 ml рад них рас тво ра (3.4.2.) у низ гра-
ду и са них су до ва од 100 ml. Ако је по треб но, по де си ти кон цен тра ци-
ју хло ро во до нич не ки се ли не ка ко би би ла што при бли жни ја оној у 
рас тво ру за ис пи ти ва ње. До да ти у сва ки суд 10 ml рас тво ра лан тан 
со ли ко ри шће не у тач ки 5.2. До пу ни ти до 100 ml са 0,5 mol/l рас тво-
ром хло ро во до нич не ки се ли не (3.2) и до бро про мућ ка ти. Ови рас-
тво ри са др же 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 и 5 µg/ml цин ка.

6.3. Од ре ђи ва ње: Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (6.3.). При пре ми ти 
спек тро ме тар (5.) за ме ре ње на та ла сној ду жи ни од 213,8 nm.

7)Изражавањерезултата
Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (7.).
Про це нат цин ка (Zn) у ђу бри ву се из ра чу на ва на сле де ћи на-

чин:

Zn (%) = [(xs  – xb) x V x D]/(М x 104),

а ако је ко ри шће на Ме то да бр. 15.3:

Zn (%) = [(xs  – xb) x V x 2D]/(М x 104),

где је:
Zn  – ко ли чи на цин ка из ра же на у про цен ти ма;
xs  – кон цен тра ци ја рас тво ра за ис пи ти ва ње (5.2.), са или без 

ко рек ци је, у µg/ml;
xb  – кон цен тра ци ја сле пе про бе (6.1.), у µg/ml;
V  – за пре ми на екс трак та до би је ног по Ме то ди бр. 15.1. или 

Ме то ди бр. 15.2, у ми ли ли три ма;
D  – фак тор ко ји од го ва ра раз бла же њу из ве де ном у тач ки 5.2;
М  – ма са узор ка за ис пи ти ва ње узе тог у скла ду са Ме то дом 

бр. 15.1. или Ме то дом бр. 15.2., у гра ми ма.
Ра чу на ње фак то ра раз бла же ња D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi) 

и (а) али квот ни де ло ви и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) за пре ми не у 
мл ко је од го ва ра ју њи хо вим раз бла же њи ма, фак тор раз бла же ња ће 
би ти јед нак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x (vi/аi) x (100/а).

16. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ МИ КРО Е ЛЕ МЕ НА ТА ЧИ ЈИ ЈЕ  
СА ДР ЖАЈ ВЕ ЋИ ОД 10%

Ме то да бр. 16.1.

Екс трак ци ја укуп них ми кро е ле ме на та
1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за екс трак ци ју сле де ћих 

ми кро е ле ме на та: уку пан бор, уку пан ко балт, уку пан ба кар, укуп но 
гво жђе, уку пан ман ган, уку пан мо либ ден и уку пан цинк. Циљ је 
из ве сти ми ни ма лан број екс трак ци ја, ко ри сте ћи исти екс тракт, ка-
да год је то мо гу ће, да би се од ре дио уку пан ни во сва ког на ве де ног 
ми кро е ле мен та.

Ова ме то да се при ме њу је на ђу бри ва са ми кро е ле ме ни ма 
(је дан или ви ше) и ђу бри ва на ба зи ма кро- и се кун дар них еле ме-
на та ко ја са др же ми кро е ле мен те (је дан или ви ше), и то сле де ћих 
ми кро е ле ме на та: бор, ко балт, ба кар, гво жђе, ман ган, мо либ ден и 
цинк. При ме њу је се за сва ки ми кро е ле мент, ако је де кла ри са ни са-
др жај ве ћи од 10%.

2)Принциписпитивања: Рас тва ра ње у кљу ча лој, раз бла же-
ној хло ро во до нич ној ки се ли ни.

Напомена:Екстракцијајеемпиријскаинеморабитикван-
титативна зависноодпроизводаилидругихсастојакађубрива.
У случају одређених магнезијум оксида екстракована количина

можебитизнатномањанегоукупнаколичинамагнезијумакоју
производсадржи.Одговорностјепроизвођачађубривадаосигура
дадекларисанисадржајзаистаиодговараекстракованојколичи-
ниподусловимакојиодговарајуметоди.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. раз бла же на хло ро во до нич на ки се ли на, oko 6 mol/l: јед на 

за пре ми на HCl (d20 = 1,18 g/ml) на јед ну за пре ми ну во де;
3.2. кон цен тро ва ни амо ни јач ни рас твор  (NH4ОH, d20 = 0,9 g/ml).
4)Лабораторијскаопрема: Нео п ход на је елек трич на греј на 

пло ча са ва ри ја бил ном тем пе ра тур ном кон тро лом. 
Напомена:Кадасеодређујесадржајбораједногекстракта,

не користити боросиликатно стакло. Пошто метода укључује
процескључањапожељанјетефлонилисиликат.Испратиста-
кленисудтемељноуколико јеопрандетерџентимакојисадрже
борате.

5)Припремалабораторијскогузорка: Ви де ти Ме то ду бр. 1.1. 
SRPS EN 1482-2, Ми не рал на ђу бри ва и ма те ри је за кал ци фи ка ци-
ју  – Узи ма ње узо ра ка и при пре ма ње узо ра ка  – Део 2: При пре ма ње 
узо ра ка.

6)Поступак
6.1.Узоракзаиспитивање: Са пре ци зно шћу од 1 mg из ме ри-

ти 1 до 2 g узор ка ђу бри ва, у за ви сно сти од де кла ри са ног са др жа ја 
ми кро е ле мен та. Узо рак ста ви ти у ча шу од 250 ml. 

Сле де ћа та бе ла се ко ри сти да се до би ју ко нач ни рас тво ри ко-
ји ће, по сле од го ва ра ју ћег раз бла жи ва ња, би ти уну тар мер ног оп-
се га за сва ку ме то ду. 

Де кла ри са ни са др жај ми кро е ле мен та у ђу бри ву (%) >10  – < 25 ≥ 25
Ма са узор ка за ис пи ти ва ње (g) 2 1
Ма са ми кро е ле мен та у узор ку (mg) > 200  – < 500 ≥ 250
За пре ми на екс трак та V(ml) 500 500
Кон цен тра ци ја ми кро е ле мен та у екс трак ту (mg/l) > 400  – < 1 000 ≥ 500

6.2.Припремараствора: Ако је по треб но, узо рак на вла жи ти 
са ма ло во де, до да ти па жљи во у ма лим ко ли чи на ма 10 ml раз бла-
же не хло ро во до нич не ки се ли не (3.1.) по гра му ђу бри ва, а за тим 
до да ти око 50 ml во де. По кри ти суд са хат ним ста клом и про мућ-
ка ти. До ве сти до кљу ча ња на вре лој пло чи и оста ви ти да кљу ча 
30 ми ну та. Оста ви ти да се охла ди, по вре ме но ме ша ју ћи. Кван ти-
та тив но пре не ти у суд од 250 или 500 ml (ви де ти та бе лу). До пу ни-
ти во дом до за пре ми не и те мељ но про мућ ка ти. Фил те ри ра ти кроз 
сув фил тер у сув суд. Од ба ци ти пр ви фил трат. Екс тракт мо ра би-
ти са вр ше но би стар. Пре по ру чу је се да од ре ђи ва ње бу де из ве де но 
од мах по до би ја њу би строг фил тра та, у су прот ном суд за тво ри ти.

Напомена:Заекстрактеукојимасеодређујесадржајбора
подеситиpHизмеђу4и6саконцентрованимамонијачнимрас-
твором(3.2.).

7)Одређивање
Од ре ђи ва ње сва ког ми кро е ле мен та тре ба из ве сти у али квот-

ним де ло ви ма ка ко је при ка за но у ме то ди за сва ки ми кро е ле мент 
по себ но. Ме то да бр. 16.5, Ме то да бр. 16.6, Ме то да бр. 16.7, Ме-
то да бр. 16.9. и Ме то да бр. 16.10. се не ко ри сти ти за од ре ђи ва ње 
ми кро е ле ме на та при сут них у хе лат ном или ком плек сном об ли ку. 
У тим слу ча је ви ма, пре од ре ђи ва ња мо ра се ко ри сти ти Ме то да бр. 
16.3. У слу ча ју од ре ђи ва ња атом ском ап сор ци о ном спек тро ме три-
јом, та кво од стра њи ва ње мо же би ти не по треб но.

Ме то да бр. 16.2.

Екс трак ци ја во до ра створ љи вих ми кро е ле ме на та

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за екс трак ци ју во до ра-

створ љи вих об ли ка сле де ћих ми кро е ле ме на та: бор, ко балт, ба кар, 
гво жђе, ман ган, мо либ ден и цинк. Циљ је из ве сти ми ни ма лан број 
екс трак ци ја, ко ри сте ћи исти екс тракт, ка да год је то мо гу ће, да би 
се од ре дио уку пан ни во сва ког на ве де ног ми кро е ле мен та.

Ова ме то да се при ме њу је на ђу бри ва са ми кро е ле ме ни ма 
(је дан или ви ше) и ђу бри ва на ба зи ма кро- и се кун дар них еле ме-
на та ко ја са др же ми кро е ле мен те (је дан или ви ше), и то сле де ћих 
ми кро е ле ме на та: бор, ко балт, ба кар, гво жђе, ман ган, мо либ ден и 
цинк. При ме њу је се за сва ки ми кро е ле мент, ако је де кла ри са ни са-
др жај ве ћи од 10%.
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2)Принциписпитивања: Ми кро е ле мен ти се екс тра ку ју мућ-

ка њем ђу бри ва у во ди  на 20 0C (±2 0C).
Напомена:Екстракцијајеемпиријскаиможе,алиинемора

битиквантитативна.
3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п хо дан је раз бла же ни рас твор хло ро во до-

нич не ки се ли не, око 6 mol/l: по ме ша ти јед ну за пре ми ну HCl (d20 = 
1,18 g/ml) са јед ном за пре ми ном во де.

4)Лабораторијскаопрема
Нео п ход на је ро та ци о на мућ ка ли ца (35 –40 обр та ја у ми ну ту) 
Напомена:Кадасеодређујесадржајборауекстрактунеко-

риститиборосиликатностакло.Поштометодаукључујепроцес
кључањапожељанјетефлонилисиликат.Испратистакленисуд
темељноуколикојеопрандетерџентимакојисадржеборате.

5)Припремалабораторијскогузорка: Ви де ти Ме то ду бр. 1.1. 
SRPS EN 1482-2, Ми не рал на ђу бри ва и ма те ри је за кал ци фи ка ци-
ју  – Узи ма ње узо ра ка и при пре ма ње узо ра ка  – Део 2: При пре ма ње 
узо ра ка.

6)Поступак
6.1.Узоракзаиспитивање: Са пре ци зно шћу од 1 mg из ме ри-

ти 1 до 2 g узор ка ђу бри ва, у за ви сно сти од де кла ри са ног са др жа ја 
ми кро е ле мен та. Узо рак ста ви ти у ча шу од 250 ml. 

Сле де ћа та бе ла се ко ри сти да се до би ју ко нач ни рас тво ри ко-
ји ће, по сле од го ва ра ју ћег раз бла жи ва ња, би ти уну тар мер ног оп-
се га за сва ку ме то ду.

Де кла ри са ни са др жај ми кро е ле мен та у ђу бри ву (%) >10  – < 25 ≥ 25
Ма са узор ка за ис пи ти ва ње (g) 2 1
Ма са ми кро е ле мен та у узор ку (mg) > 200  – < 500 ≥ 250
За пре ми на екс трак та V(ml) 500 500
Кон цен тра ци ја ми кро е ле мен та у екс трак ту (mg/l) > 400  – < 1 000 ≥ 500

6.2.Припремараствора: До да ти око 400 ml во де. До бро за-
че пи ти суд. Сна жно про мућ ка ти ру ком да би се узо рак рас пр шио, 
а за тим га мућ ка ти 30 ми ну та на ро та ци о ном ме ша чу. До пу ни ти 
во дом до за пре ми не су да и до бро про мућ ка ти.

6.3.Припремарастворазаиспитивање: Фил три ра ти од мах у 
чист, сув суд. За че пи ти суд. Од ре ђи ва ње из ве сти од мах на кон фил-
три ра ња.

Напомена:Уколикофилтрат постане постепеномутан, у
судузапреминеVеурадитиновуекстракцијупратећитачке6.1.
и6.2.ФилтриратиуградуисанисудзапреминеWкојијепредход-
ноосушениукогајестављено5mlразблаженехлороводоничне
киселине(3.1).Зауставитифилтрацијутачноумоментудости-
зањакалибрационеознаке.Добропромућкати.

ПодовимусловимавредностVприликомизражавањарезул-
татаје:V=VеxW/(W–5).

Разблажења приликом изражавања резултата зависе од
вредностиV.

7)Одређивање
Од ре ђи ва ње сва ког ми кро е ле мен та тре ба из ве сти у али квот-

ним де ло ви ма ка ко је при ка за но у ме то ди за сва ки ми кро е ле мент 
по себ но.

Ме то да бр. 16.5, Ме то да бр. 16.6, Ме то да бр. 16.7, Ме то да бр. 
16.9 и Ме то да бр. 16.10. се не ко ри сти ти за од ре ђи ва ње ми кро е-
ле ме на та при сут них у хе лат ном или ком плек сном об ли ку. У тим 
слу ча је ви ма, пре од ре ђи ва ња мо ра се ко ри сти ти Ме то да бр. 16.3.

У слу ча ју од ре ђи ва ња атом ском ап сор ци о ном спек тро ме три-
јом, та кво од стра њи ва ње мо же би ти не по треб но.

Ме то да бр. 16.3.

Укла ња ње ор ган ских је ди ње ња из екс тра ка та ђу бри ва
1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за укла ња ње ор ган ских 

је ди ње ња из екс тра ка та ђу бри ва.
Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су 

екс тра хо ва на по Ме то ди бр. 16.1. и Ме то ди бр. 16.2, од но сно на 
ђу бри ва са ми кро е ле мен ти ма (је дан или ви ше) и ђу бри ва на ба зи 
ма кро- и се кун дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле мен те (је-
дан или ви ше), и то сле де ћих ми кро е ле ме на та: бор, ко балт, ба кар, 
гво жђе, ман ган, мо либ ден и цинк. При ме њу је се за сва ки ми кро 
еле мент, ако је де кла ри са ни укуп ни или во до ра створ љи ви са др жај 
ми кро е ле ме на та ве ћи од 10%.

Напомена: Присуство малих количина органске матери-
је обично не утиче на одређивање помоћу атомске апсорпционе
спектрометрије.

2)Принциписпитивања: Ор ган ска је ди ње ња се у али квот нем 
де лу екс трак та ок си ду ју во до ник-пе рок си дом.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не, око 0,5 mol/l: 

јед на за пре ми на HCl (d20 = 1,18 g/ml) на 20 запреминa во де;
3.2. рас твор во до ник-пе рок си да (30% H2О2, d20 = 1,11 g/ml), 

без ми кро е ле ме на та.
4)Лабораторијскаопрема: Нео п ход на је елек трич на греј на 

пло ча са ва ри ја бил ном тем пе ра тур ном кон тро лом. 
5)Поступак
Узе ти 25 ml рас тво ра екс трак та до би је ног Ме то дом бр. 15.1. 

или 15.2. и ста ви ти у ча шу од 100 ml. У слу ча ју Ме то де бр. 15.2. 
до да ти 5 ml раз бла же ног рас тво ра хло ро во до нич не ки се ли не (3.1.). 
За тим до да ти 5 ml рас тво ра во до ник-пе рок си да (3.2.). Пре кри ти 
са хат ним ста клом. До зво ли ти  да до ђе до ок си да ци је на соб ној 
тем пе ра ту ри око је дан сат, за тим по сте пе но до ве сти до кљу ча ња 
ко је се од ви ја по ла са та. Ка да се рас твор охла ди, ако је то по треб-
но, до да ти до дат них 5 ml во до ник-пе рок си да. За тим оста ви ти да 
кљу ча ка ко би се от кло нио су ви шан во до ник-пе рок сид. Охла ди ти, 
кван ти та тив но пре не ти у суд од 50 ml и до пу ни ти до за пре ми не. 
Фил три ра ти уко ли ко по сто ји по тре ба.

Тре ба обра ти ти па жњу при ли ком узи ма ња али кво та и ра чу-
на ња про цен та ми кро е ле ме на та у про из во ду.

Ме то да бр. 16.4.

Од ре ђи ва ње ми кро е ле ме на та у екс трак ти ма ђу бри ва атом ском 
ап сорп ци о ном спек тро ме три јом (оп шти по сту пак)

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је оп шти по сту пак за ис пи ти ва ње 

са др жа ја гво жђа и цин ка у екс трак ту ђу бри ва атом ском ап сорп ци-
о ном спек тро ме три јом.

Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су екс-
тра хо ва на по Ме то ди бр. 16.1. и Ме то ди бр. 16.2, од но сно на ђу-
бри ва са ми кро е ле ме ни ма гво жђем и цин ком и ђу бри ва на ба зи 
ма кро- и се кун дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле мен те гво-
жђе и цинк. При ме њу је се ако је де кла ри са ни укуп ни или во до ра-
створ љи ви са др жај гво жђа и цин ка ве ћи од 10%.

Адап та ци је овог по ступ ка за раз ли чи те ми кро е ле мен те су де-
таљ но при ка за не у ме то да ма про пи са ним по себ но за сва ки ми кро-
е ле мент.

Напомена: Присуство малих количина органске матери-
је обично не утиче на одређивање помоћу атомске апсорпционе
спектрометрије.

2)Принциписпитивања
На кон тре ти ра ња екс трак та, ка да је то по треб но ума њи ти или 

ели ми ни са ти оме та ју ће хе миј ске суп стан це, екс тракт се раз бла жу је 
та ко да ње го ва кон цен тра ци ја бу де у оп ти мал ном оп се гу спек тро-
ме тра на та ла сној ду жи ни по год ној за од ре ђи ва ње ми кро е ле мен та.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не око 6 mol/l: 

јед на за пре ми на HCl (d20=1,18 g/ml) на јед ну за пре ми ну во де;
3.2. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не, око 0,5 mol/l: 

по ме ша ти јед ну за пре ми ну HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 за пре ми на во де;
3.3. рас тво ри лан та но ве со ли (10 g Lа/l), за од ре ђи ва ње гво-

жђа (Fe) и цин ка (Zn), а при пре ма ју се на је дан од сле де ћих на чи на:
3.3.1. или са лан тан-ок си дом рас тво ре ним у хло ро во до нич ној 

ки се ли ни (3.1.) (рас твор је око 0,5 mol/l у хло ро во до нич ној ки се-
ли ни): ста ви ти 11,73 g лан тан-ок си да (Lа2O3) у 150 ml во де у су ду 
од јед ног ли тра и до да ти 120 ml 6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не 
(3.1.). До зво ли ти да се рас тво ри, а за тим до пу ни ти до јед ног ли тра 
са во дом и те мељ но из ме ша ти;

3.3.2. или са рас тво ри ма лан тан-хло ри да, лан тан-сул фа та или 
лан тан-ни тра та (рас твор је око 0,5 mol/l у хло ро во до нич ној ки се-
ли ни): рас тво ри ти 26,7 g лан тан-хло ри да (LаCl3 x 7H2О) или 31,2 g 
лан тан-ни тра та-хек са хи дра та [Lа(NО3)3 x 6H2О] или 26,2 g лан тан-
сул фат-но на хи драт [Lа2(SО4)3 x 9H2О] у 150 ml во де, до да ти 85 ml 
6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не (3.1).  Рас тво ри ти и по том до пу-
ни ти во дом до јед не ли тре. До бро про мућ ка ти;
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3.4. ка ли бра ци о ни рас тво ри, за чи ју при пре му ви де ти ме то де 
од ре ђи ва ња за сва ки ми кро е ле мент.

4)Лабораторијскаопрема
Нео п хо дан је атом ски ап сорп ци о ни спек тро ме тар опре мљен 

са из во ри ма ко ји еми ту ју зра че ње ка рак те ри стич но за ми кро е ле-
мен те ко ји се од ре ђу ју. Ана ли ти чар мо ра да пра ти ин струк ци је 
про из во ђа ча и мо ра би ти упо знат са уре ђа јем. Уре ђај мо ра би ти 
под ло жан адап та ци ја ма да би се ко ри стио ка да је то по треб но (на 
при мер за Zn). Га со ви ко ји се ко ри сте су ва здух и аце ти лен. 

5)Припремарастворазаиспитивање
5.1.Припремараствораекстрактамикроелеменатакојисе

одређују: ви де ти Ме то ду бр. 16.1. и/или Ме то ду бр. 16.2, а ако је 
по треб но и Ме то ду бр. 16.3.

5.2. Третирање раствора за испитивање: Раз бла жи ти али-
квот ни део екс трак та до би је ног Ме то дом бр. 16.1, Ме то дом бр. 
16.2. или Ме то дом бр. 16.3. во дом или/и хло ро во до нич ном ки се-
ли ном (3.1. или 3.2.), та ко да се у ко нач ном рас тво ру за ме ре ње 
до би је кон цен тра ци ја ис пи ти ва ног ми кро е ле мен та ко ја од го ва ра 
ко ри шће ном ка ли бра ци о ном оп се гу (6.2) и кон цен тра ци ја хло ро-
во до нич не ки се ли не од нај ма ње 0,5 mol/l, али не ви ше од 2,5 mol/l. 
Ова опе ра ци ја мо же зах те ва ти је дан или ви ше сук це сив них раз-
бла же ња.

Узе ти али квот ни део ко нач ног рас тво ра до би је ног раз бла жи ва-
њем екс трак та, не ка (а) бу де за пре ми на у ml и си па ти у суд од 100 ml. 
До да ти 10 ml рас тво ра лан тан со ли (3.3). До пу ни ти са 0,5 mol/l рас-
тво ром хло ро во до нич не ки се ли не (3.2.) и до бро про мућ ка ти. Ово је 
ко нач ни рас твор за ме ре ње. Не ка D бу де фак тор раз бла же ња.

6)Поступак
6.1.Припрема слепе пробе: При пре ми ти сле пу про бу по на-

вља њем це лог по ступ ка од екс трак ци о не фа зе, из о ста вља ју ћи са-
мо узо рак за ис пи ти ва ње.

6.2.Припремакалибрационихраствора: Од рад ног ка ли бра-
ци о ног рас тво ра при пре мље ног ко ри шће њем ме то де да те за по је-
ди нач не ми кро е ле мен те, при пре ми ти у су до ви ма од 100 ml се ри је 
од нај ма ње 5 ка ли бра ци о них рас тво ра рас ту ће кон цен тра ци је уну-
тар оп ти му ма мер ног оп се га спек тро ме тра. Уко ли ко је по треб но 
при ла го ди ти кон цен тра ци ју хло ро во до нич не ки се ли не ка ко би се 
што ви ше при бли жи ла оној раз бла же ног тест рас тво ра (5.2). За од-
ре ђи ва ње Fе или Zn, до да ти 10 ml истог рас тво ра лан тан со ли (3.3) 
ко ја је ко ри шће на у тач ки 5.2. До пу ни ти до за пре ми не са 0,5 mol/l 
рас тво ром хло ро во до нич не ки се ли не (3.2.) и до бро про мућ ка ти. 

6.3.Одређивање: При пре ми ти спек тро ме тар (4) за од ре ђи ва-
ње и при ла го ди ти та ла сној ду жи ни да тој у ме то ди за појединачнe 
ми кро е ле мен те.

Уси са ти три пу та, сук це сив но ка ли бра ци о не рас тво ре (6.2.), 
рас тво ре за ис пи ти ва ње (5.2.) и сле пу про бу (6.1), бе ле же ћи сва ки 
ре зул тат и ис пи ра ти ин стру ме нат де сти ло ва ном во дом из ме ђу сва-
ког уси са ва ња.

Ура ди ти ка ли бра ци о ну кри ву, уцр та ва ју ћи про сеч но очи та ва-
ње спрек то ме тра за сва ки ка ли бра ци о ни рас твор (6.2.) дуж ор ди-
на те и од го ва ра ју ће кон цен тра ци је ми кро е ле мен та, из ра же не у µg/
ml, дуж ап сци се. Из ове кри ве од ре ди ти кон цен тра ци је ре ле вант-
них ми кро е ле ме на та у рас тво ру за ис пи ти ва ње, xs (5.2.) и у сле пој 
про би xb (6.1.), из ра жа ва ју ћи ове кон цен тра ци је у µg/ml. На цр та ти 
ка ли бра ци о ну кри ву. 

7)Изражавањерезултата
Про це нат ми кро е ле ме на та (Е) у ђу бри ву је јед нак:

Е (%) = [(xs  – xb) x V x D]/(М x 104),

а ако је ко ри шће на Ме то да бр. 16.3:

Е (%) = [(xs  – xb) x V x 2D]/(М x 104),

где је :
Е  – ко ли чи на од ре ђе них ми кро е ле ме на та, из ра же них као 

про це нат ђу бри ва;
xs  – кон цен тра ци ја рас тво ра за ис пи ти ва ње (5.2.), у µg/ml;
xb  – кон цен тра ци ја сле пе про бе (6.1.), у µg/ml;
V  – за пре ми на екс трак та до би је ног по Ме то ди бр. 15.1. или 

Ме то де бр. 15.2, у ми ли ли три ма;
D  – фак тор ко ји од го ва ра раз бла же њу из ве де ном у тач ки 5.2;
М  – ма са узор ка за ис пи ти ва ње узе тог у скла ду са Ме то дом 

бр. 15.1. или Ме то дом бр. 15.2, у гра ми ма.

Ра чу на ње фак то ра раз бла же ња D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi) 
и (а) али квот ни де ло ви и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) за пре ми не у 
ми ли ли три ма ко је од го ва ра ју њи хо вим раз бла же њи ма, фак тор раз-
бла же ња ће би ти јед нак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x 
(vi/аi) x (100/а).

Ме то да бр. 16.5.

Од ре ђи ва ње бо ра у екс трак ти ма ђу бри ва аци ди ме триј ском  
ти тра ци јом

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за од ре ђи ва ње бо ра у 

екс трак ту ђу бри ва.
Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су екс-

тра хо ва на по Ме то ди бр. 16.1. и Ме то ди бр. 16.2., од но сно на ђу-
бри ва са ми кро е ле мен том бо ром и ђу бри ва на ба зи ма кро- и се-
кун дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле ме нат бор, а у ко ји ма је 
са др жај бо ра де кла ри сан као укуп ни и/или во до ра створ љи ви.

2)Принциписпитивања
Ма ни тол бор ком плекс је фор ми ран сле де ћом ре ак ци јом бо ра 

са ма ни то лом C6H8 (ОH)6 + H3BО3C6H15О8B + H2О. Ком плекс се ти-
три ра са рас тво ром на три јум-хи дрок си да до pH 6,3.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. рас твор ин ди ка то ра ме тил-цр ве ног, ко ји се при пре ма на 

сле де ћи на чин: рас тво ри ти 0,1 грам ме тил-цр ве ног (C15H15N3О2) у 
50 ml 95% ета но ла (у нор мал ни суд од 100 ml). До пу ни ти до 100 ml 
во дом и до бро про мућ ка ти;

3.2. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не, око 0,5 mol/l: 
по ме ша ти јед ну за пре ми ну HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 за пре ми на во де;

3.3. рас твор на три јум-хи дрок си да (NаОH), око 0,5 mol/l, ко ји 
мо ра би ти без при су ства угљен ди ок си да, а при пре ма се на сле-
де ћи на чин: рас тво ри ти 20 g на три јум-хи дрок си да у пе ле ти ра ном 
об ли ку у нор мал ном су ду од 1 ли тра ко ји са др жи 800 ml кљу ча ле 
во де. Ка да се рас твор охла ди до пу ни ти до 1000 ml кљу ча лом во-
дом и до бро про мућ ка ти;

3.4. стан дард ни рас твор на три јум-хи дрок си да (NаОH), око 
0,025 mol/l, ко ји мо ра би ти без при су ства угљен ди ок си да, а при-
пре ма се на сле де ћи на чин: раз бла жи ти 0,5 mol/l рас твор на три-
јум-хи дрок си да (3.3.) 20 пу та са кљу ча лом во дом и до бро про мућ-
ка ти. Вред ност рас тво ра из ра жа ва се као бор (B) (као у тач ки 8.);

3.5. ка ли бра ци о ни рас твор бо ра (100 µg/ml B), ко ји се при-
пре ма на сле де ћи на чин: у су ду од 1000 ml рас тво ри ти 0,5719 g 
бор не ки се ли не (H3BО3), из ме ре не са тач но шћу 0,1 mg, у во ди. До-
пу ни ти до за пре ми не су да са во дом и до бро про мућ ка ти. Пре не ти 
у пла стич ну бо цу и чу ва ти у фри жи де ру;

3.6. на три јум-хло рид (NaCl).
4)Лабораторијскаопрема
Нео п ход на је сле де ћа ла бо ра то риј ска опре ма: 
4.1. pH-ме тар са ста кле ном елек тро дом;
4.2. маг нет на ме ша ли ца;
4.3. ча ша од 400 ml са те флон ским шта пи ћем.
5) Припрема раствора за испитивање: ви де ти Ме то ду бр. 

16.1. и/или Ме то ду бр. 16.2, а ако је од го ва ра ју ће и Ме то ду бр. 16.3.
6)Поступакиспитивања
У ча шу од 400 ml (4.3.) од пи пе ти ра ти али квот ни део (а) екс-

трак та (5.1.) ко ји са др жи 2 –4 mg B. До да ти 150 ml во де. До да ти 
не ко ли ко ка пи рас тво ра ин ди ка то ра ме тил цр ве ног (3.1.). У слу ча-
ју екс трак ци је по Ме то ди бр. 16.2. За ки се ли ти рас твор до дат ком 
рас тво ра хло ро во до нич не ки се ли не 0,5 mol/l (3.2.) до про ме не бо је 
рас тво ра ин ди ка то ра, за тим до да ти још 0,5 ml рас тво ра хло ро во до-
нич не ки се ли не 0,5 mol/l (3.2.). На кон до да ва ња 3 g на три јум-хло-
ри да (3.7.) до ве сти до кљу ча ња ка ко би се от кло нио угљен-ди ок-
сид. Оста ви ти да се охла ди. Ста ви ти ча шу на маг нет ну ме ша ли цу 
(4.2.) и уба ци ти пред ход но ка ли бри са не елек тро де pH-ме тра (4.1). 
По де си ти pH на тач но 6,3, пр во са 0,5 mol/l рас тво ром на три јум-
хи дрок си да (3.3.), за тим са 0,025 mol/l стан дард ним рас тво ром на-
три јум-хи дрок си да (3.4.). До да ти 20 g D-ma ni to la (3.6.), пот пу но 
рас тво ри ти и до бро про мућ ка ти. Ти три ра ти са 0,025 mol/l стан-
дард ним рас тво ром на три јум-хи дрок си да (3.4.) до pH 6,3 (ста бил-
ног нај ма ње један ми нут). Не ка X1 бу де зах те ва на за пре ми на.

7)Слепапроба
При пре ми ти рас твор сле пе про бе по на вља њем це лог по ступ-

ка од фа зе при пре ме рас тво ра, из у зи ма ју ћи са мо ђу бри во. Не ка Xо 
бу де зах те ва на за пре ми на.
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С А Д Р Ж А Ј

Јавни конкурси
СКУПШТИНАОПШТИНЕАЛЕКСАНДРОВАЦна 11. сед ни ци 

одр жа ној сеп тем бра 2017. го ди не, на осно ву чла на 36. ст. 3. и 4. и чла на 39. 
За ко на о јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16) и чла на 
3. Од лу ке о спро во ђе њу јав ног кон кур са за из бор ди рек то ра Јав но ко му
нал но стам бе ног пред у зе ћа „Алек сан дро вац” Алек сан дро вац, чи ји је осни
вач оп шти на Алек сан дро вац, број 020260/2017 од 12. сеп тем бра 2017. го
ди не, об ја вљу је јав ни кон курс 

– за из бор ди рек то ра Јав ног ко му нал ног стам бе ног пред у зе ћа „Алек
сан дро вац” Алек сан дро вац.

По да ци о јав ном пред у зе ћу:Јав но ко му нал но стам бе но пред у зе ће 
„Алек сан дро вац” из Алек сан дров ца. 

Ма тич ни број: 07100124.
ПИБ: 100365240. 
Се ди ште Јав ног пред у зе ћа: Алек сан дро вац, 10. ав густ 46. 
Пре те жна де лат ност Јав ног пред у зе ћа: 36.00 са ку пља ње, пре чи шћа

ва ње и ди стри бу ци ја во де.
Рад но ме сто: ди рек тор Јав но ко му нал ног стам бе ног пред у зе ћа 

„Алек сан дро вац” из Алек сан дров ца. Ди рек то ра Јав но ко му нал ног стам бе
ног пред у зе ћа име ну је Скуп шти на оп шти не Алек сан дро вац на пе ри од од 
че ти ри го ди не, на осно ву спро ве де ног јав ног кон кур са. Ди рек тор пред у зе
ћа за сни ва рад ни од нос на од ре ђе но вре ме. 

По сло ви ди рек то ра: пред ста вља и за сту па јав но пред у зе ће, ор га ни
зу је и ру ко во ди про це сом ра да, во ди по сло ва ње јав ног пред у зе ћа, одговaра 
за за ко ни тост ра да јав ног пред у зе ћа, пред ла же ду го роч ни и сред њо роч ни 
план по слов не стра те ги је и раз во ја и од го во ран је за њи хо во спро во ђе ње, 
пред ла же го ди шњи, од но сно тро го ди шњи про грам по сло ва ња и од го во ран 
је за ње го во спро во ђе ње, пред ла же фи нан сиј ске из ве шта је, из вр ша ва од
лу ке над зор ног од бо ра, до но си акт о си сте ма ти за ци ји, вр ши дру ге по сло ве 
од ре ђе не за ко ном, осни вач ким ак том и ста ту том јав ног пред у зе ћа. 

Усло ви за име но ва ње ди рек то ра: 
1. да је пу но лет но и по слов но спо соб но ли це; 
2. да има сте че но ви со ко обра зо ва ње на основ ним сту ди ја ма у тра ја

њу од нај ма ње че ти ри го ди не, од но сно на основ ним ака дем ским сту ди ја ма 
у оби му од нај ма ње 240 ЕСПБ бо до ва, ма стер ака дем ским сту ди ја ма, ма
стер стру ков ним сту ди ја ма, спе ци ја ли стич ким ака дем ским сту ди ја ма или 
спе ци ја ли стич ким стру ков ним сту ди ја ма, тех нич ке, прав не , еко ном ске,би
о тех нич ке и дру ге стру ке; 

3. да има нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства на по сло ви ма за ко је се 
зах те ва ви со ко обра зо ва ње из усло ва де фи ни са них у тач ки 2; 

4. да има нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства на по сло ви ма ко ји су 
по ве за ни са по сло ви ма јав ног пред у зе ћа; 

5. да по зна је област кор по ра тив ног упра вља ња; 
6. да има рад но ис ку ство у ор га ни зо ва њу ра да и во ђе њу по сло ва;
7. да ни је члан ор га на по ли тич ке стран ке, од но сно да му је од ре ђе но 

ми ро ва ње у вр ше њу функ ци је у ор га ну по ли тич ке стран ке; 
8. да ни је осу ђи ван на ка зну за тво ра од нај ма ње шест ме се ци; 

9. да му ни су из ре че не ме ре без бед но сти у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу ју кри вич на де ла, и то: 

– оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње и чу ва ње у здрав стве ној уста но ви; 
– оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње на сло бо ди; 
– оба ве зно ле че ње нар ко ма на; 
– оба ве зно ле че ње ал ко хо ли ча ра; 
– за бра на вр ше ња по зи ва, де лат но сти и ду жно сти. 
Ме сто ра да: Алек сан дро вац, 10. aвгуст 46. 
Струч на оспо со бље ност, зна ње и ве шти не оце њу ју се у из бор ном по

ступ ку уви дом у по дат ке из при ја ве и до ка зе уз при ја ву на јав ни кон курс, 
ко ји у скла ду са За ко ном o јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 15/16) и Уред бом о ме ри ли ма за име но ва ње ди рек то ра јав ног пред у
зе ћа („Слу жбе ни гла сник РС”, број 65/16), спро во ди Ко ми си ја за спро во ђе
ње кон кур са за из бор ди рек то ра јав них пред у зе ћа чи ји је осни вач оп шти на 
Алек сан дро вац, име но ва на Ре ше њем Скуп шти не оп шти не Алек сан дро вац. 

Рок за под но ше ње при ја ва: пријавa на јав ни кон курс за из бор ди рек
то ра јав ног пред у зе ћа под но си се у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња 
овог кон кур са у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, a рок по чи ње да 
те че на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са. 

При ја ва на јав ни кон курс са др жи: име и пре зи ме кан ди да та, да тум и 
ме сто ро ђе ња, адре су ста но ва ња, по дат ке о обра зо ва њу, по дат ке о вр сти и ду
жи ни рад ног ис ку ства с крат ким опи сом по сло ва на ко јим је кан ди дат ра дио 
до под но ше ња при ја ве на јав ни кон курс и од го вор но сти на тим по сло ви ма, 
по дат ке о струч ном уса вр ша ва њу и по дат ке о по себ ним обла сти ма зна ња.

До ка зи ко ји се при ла жу уз при ја ву на јав ни кон курс: 
1. из вод из ма тич не књи ге ро ђе них; 
2. уве ре ње о др жа вљан ству; 
3. до каз о по слов ној спо соб но сти (по твр да Цен тра за со ци јал ни рад); 
4. ди пло ма о сте че ном ви со ком обра зо ва њу; 
5. ис пра ве ко ји ма се до ка зу је рад но ис ку ство (по твр де или дру ги ак

ти из ко јих се до ка зу је да има нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства на по
сло ви ма за ко је се зах те ва усло вом де фи ни са но ви со ко обра зо ва ње); 

6. ис пра ве ко ји ма се до ка зу је рад но ис ку ство на по сло ви ма ко ји су 
по ве за ни са по сло ви ма јав ног пред у зе ћа (по твр де или дру ги ак ти из ко јих 
се ви ди да ли це има нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства на по сло ви ма ко
ји су по ве за ни са по сло ви ма јав ног пред у зе ћа); 

7. ис пра ве ко ји ма се до ка зу је да ли це има рад но ис ку ство у ор га ни зо
ва њу ра да и во ђе њу по сло ва (по твр де или дру ги ак ти из ко јих се до ка зу је 
да ли це има рад но ис ку ство у ор га ни зо ва њу ра да и во ђе њу по сло ва); 

8. из ја ва ли ца да та под ма те ри јал ном и кри вич ном од го вор но шћу да 
ни је члан ор га на по ли тич ке стран ке, од но сно да му је од ре ђе но ми ро ва ње у 
вр ше њу функ ци је у ор га ну по ли тич ке стран ке, ове ре на у скла ду са за ко ном; 

9. уве ре ње над ле жног ор га на да ли це ни је осу ђи ва но на ка зну за тво
ра од нај ма ње шест ме се ци; 

10. уве ре ње над ле жног ор га на да му ни су из ре че не ме ре без бед но сти 
у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју кри вич на де ла, и то: 

– оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње и чу ва ње у здрав стве ној уста но ви; 
– оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње на сло бо ди; 
– оба ве зно ле че ње нар ко ма на; 
– оба ве зно ле че ње ал ко хо ли ча ра; 
– за бра на вр ше ња по зи ва, де лат но сти и ду жно сти. 
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Сви до ка зи при ла жу се у ори ги на лу или у фо то ко пи ји ко ја је ове ре на 

у скла ду са за ко ном. 
Адре са на ко ју се под но се при ја ве на јав ни кон курс: При ја ве на јав ни 

кон курс са нео п ход ном до ку мен та ци јом и до ка зи ма о ис пу ње но сти усло ва 
под но се се Ко ми си ји за спро во ђе ње кон кур са за из бор ди рек то ра јав них 
пред у зе ћа чи ји је осни вач оп шти на Алек сан дро вац, у за тво ре ној ко вер ти 
на адре су: 

Ко ми си ји за спро во ђе ње кон кур са за из бор ди рек то ра јав них пред
у зе ћа чи ји је осни вач оп шти на Алек сан дро вац, Ја ше Пе тро вић 26, 37230 
Алек сан дро вац, са на зна ком: „При ја ва на јав ни кон курс – не отва рај”. 

Не бла го вре ме не, не ра зу мљи ве и при ја ве уз ко је ни су при ло же ни сви 
по треб ни до ка зи, Ко ми си ја за спро во ђе ње кон кур са за из бор ди рек то ра 
јав них пред у зе ћа чи ји је осни вач оп шти на Алек сан дро вац, од ба ци ће за
кључ ком про тив ко га ни је до пу ште на по себ на жал ба. 

По да ци о ли цу за ду же ном за да ва ње оба ве ште ња о јав ном кон кур су: 
Ли це за ду же но за да ва ње оба ве ште ња о јав ном кон кур су је Је ли ца Ко стић, 
те ле фон бр. 037/3554 556. 

Овај оглас об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, у 
„Слу жбе ном ли сту оп шти не Алек сан дро вац”, нај ма ње јед ним днев ним но
ви на ма ко је се ди стри бу и ра ју на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и на 
ин тер нет стра ни ци Оп шти не Алек сан дро вац www.alek san dro vac.rs. 
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ДОМУЧЕНИКАСРЕДЊИХШКОЛАУТРСТЕНИКУ,Управ ни 
од бор, на осно ву чла на 51. став 1. тач ка 7) и чла на 54. став 5. у ве зи са 
ста вом 4. За ко на о уче нич ком сту дент ском стан дар ду („ Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 18/10 и 55/13), рас пи су је јав ни кон курс

– за име но ва ње ди рек то ра До ма уче ни ка сред њих шко ла у Тр сте ни ку.
По ред оп штих усло ва про пи са них за ко ном, кан ди да ти по овом јав

ном кон кур су, тре ба да ис пу ња ва ју и усло ве про пи са не чла ном 53. ст. 2, 3. 
и 6. ва же ћег За ко на о уче нич ком и сту дент ском стан дар ду, и то:

– да има ју ви со ко обра зо ва ње сте че но на сту ди ја ма дру гог сте пе на (ма
стер ака дем ске сту ди је, спе ци ја ли стич ке ака дем ске сту ди је или спе ци ја ли
стич ке стру ков не сту ди је) или ви со ко обра зо ва ње сте че но на основ ним сту
ди ја ма на фа кул те ту у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не, а ко је је у по гле ду 
пра ва ко је из ње га про из и ла зе из јед на че но са ака дем ским на зи вом ма стер;

– да има ју нај ма ње пет го ди на ра да са ви со ким обра зо ва њем,
– да кан ди дат ни је прав но сна жном пре су дом осу ђен за кри вич но 

де ло за ко је је из ре че на бе  зу слов на ка зна за тво ра у тра ја њу од нај ма ње 
три ме се ца, или да ни је осу ђен за: кри вич но де ло на си ље у по ро ди ци, 
од у зи ма ње ма ло лет ног ли ца, за пу шта ње и зло ста вља ње ма ло лет ног ли
ца или ро до скрв ње ње; за кри вич но де ло при ма ње ми та или да ва ња ми та; 
за кри вич но де ло из гру пе кри вич них де ла про тив пол не сло бо де, про тив 
прав ног са о бра ћа ја и про тив чо веч но сти и дру гих до ба ра за шти ће них ме
ђу на род ним пра вом, без об зи ра на из ре че ну кри вич ну санк ци ју; да кан ди
дат ни је ли це за ко је је, у скла ду са за ко ном, утвр ђе но дис кри ми на тор но 
по на ша ње; 

– да кан ди да ту ни је из ре че на ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци.
Ди рек тор До ма уче ни ка сред њих шко ла у Тр сте ни ку, име ну је се на 

пе ри од од че ти ри го ди не. 
Рок за под но ше ње при ја ве је 15 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног 

кон кур са у „Службеном гла сни ку Републике Србије”.
Не бла го вре ме не и не пот пу не при ја ве не ће се раз ма тра ти.
Уз при ја ву на јав ни кон курс, кан ди дат је оба ве зан да при ло жи:
– би о гра фи ју (CV),
– пред лог раз вој ног пла на уста но ве за пе ри од име но ва ња, 
– ди пло му или уве ре ње о струч ној спре ми (обра зо ва њу),
– по твр ду о рад ном ис ку ству, 
– по твр дууве ре ње да кан ди дат ни је осу ђи ван за на пред на ве де на 

кри вич на де ла,
– по твр дууве ре ње да кан ди да ту ни је из ре че на ме ра за шти те од на

си ља у по ро ди ци, 
– из вод из ма тич не књи ге ро ђе них, 
– уве ре ње о др жа вљан ству, не ста ри је од шест ме се ци,
– ле кар ско уве ре ње о по се до ва њу пси хич ке, фи зич ке и здрав стве не 

спо соб но сти за рад са уче ни ци ма, од но сно сту ден ти ма, ко је ни је ста ри је 
од два ме се ца.

На по ме на: Сви до ка зи о ис пу ње но сти усло ва при ла жу се у ори ги на
лу или ове ре ној ко пи ји.

При ја ву са пот пу ном до ку мен та ци јом до ста ви ти на адре су: Дом уче
ни ка сред њих шко ла у Тр сте ни ку, Д. Мак си ћа 2, 37240 Тр сте ник / те ле фон 
за ин фор ма ци је је 037/711865. 1730081

судски огласи
ВИШИСУДУБЕОГРАДУ

Ви ши суд у Бе о гра ду, на осно ву чла на 81. За ко на 
о пар нич ном по ступ ку, ре ше њем 12. П. број 904/15 од 
18. ју ла 2017. го ди не, у прав ној ства ри по ту жби ту жи
о ца Ни ко ле Шће па но ви ћа из Ник ши ћа, Об ре шка 6, чи ји 
је пу но моћ ник Ми ла дин Да бе тић, адво кат из Бе о гра да, 
Ули ца на род ног хе ро ја  19/4, про тив ту же них Ран ка Су
ше са по след њим по зна тим бо ра ви штем у Бе о гра ду, Ди
ми три ја Ту цо ви ћа 28а, и „City de ve lop ment” д.о.о. чи ји је 
при вре ме ни за ступ ник Не ма ња Је кић, адво кат из Бе о гра
да, Уло фа Пал меа 25, ра ди на кна де ште те, по ста вио пр
во ту же ном Ран ку Су ши са по след њим по зна тим бо ра ви
штем у Бе о гра ду, Ди ми три ја Ту цо ви ћа 28а, при вре ме ног 
за ступ ни ка Ну ра ди ју Ћ. Аго вић,  адво ка та из Бе о гра да, 
Бу ле вар кра ља Алек сан дра 253, ко ја ће пр во ту же ног за
сту па ти у овом пар нич ном по ступ ку све док се пр во ту
же ни не по ја ви пред су дом или док ор ган ста ра тељ ства 
не оба ве сти суд да је пр во ту же ном по ста вио ста ра о ца.

12. П. број 904/15 – Из Ви шег су да у Бе о гра ду.
 1730067

ДРУГИОСНОВНИСУДУБЕОГРАДУ

По зи ва ју се ли ца ко ја по ла жу пра во на на сле ђе иза 
пок. Јов чић Љи ља не бив. из Бе о гра да, од оца Јо ва на и 
мај ке Бо жи дар ке, ро ђе не 2. ју на 1934. го ди не, да се ја ве 
Дру гом основ ном су ду у Бе о гра ду, Ка та ни ће ва 15, Бе о
град, у суд ни цу 9/II, у ро ку од го ди ну да на од да на об
ја вљи ва ња огла са.

1. О. број 6976/16 – Из Дру гог основ ног су да у Бе о
гра ду. 1730131

Пред овим су дом у то ку је пар нич ни по сту пак по 
ту жби ту жи о ца Мир ја не Ши пе тић из Бе о гра да, Љу
бе Вуч ко ви ћа 28, чи ји је пу но моћ ник адво кат Зо ри
ца Је лен ко вић из Бе о гра да, Се ста ра Бу ку ми ро вић 15, 
про тив ту же них Ву ко ја Пет ко ви ћа из Бе о гра да, Др 
Ве ли ми ро ви ћа 1, Ру жи це Пет ко вић из Бе о гра да, Пли
твич ка 32, Ми ле не Пет ко вић са пре би ва ли штем у СР 
Не мач кој, Не ма ње Пет ко вић са пре би ва ли штем у СР 
Не мач кој,  Сло бо да на Пет ко ви ћа са пре би ва ли штем у 

СР Не мач кој, Јо ка Пет ко ви ћа са пре би ва ли штем у СР 
Не мач кој, чи ји је за јед нич ки пу но моћ ник адво кат Ани
ца Жи ва но вић из Бе о гра да, Кри жа ни ће ва 34, Ђу рђа 
Ђорђе ви ћа из Бе о гра да, Пли твич ка 43, Во ји сла ва Ђор
ђе ви ћа из Бе о гра да, Пли твич ка 43, Ми ла на Ја во ри ћа из 
Бе о гра да, Пли твич ка 43 и Зо ра на Јо ва но ви ћа из Бе о гра
да, Пли твич ка 43, ра ди утвр ђи ва ња ни шта во сти уго во
ра, у ком по ступ ку је ту же ном Ђур ђу Ђор ђе ви ћу, по ста
вљен при вре ме ни за ступ ник адво кат Бо ги ће вић Вла дан, 
Па три јар ха Вар на ва 30/2, ко ји ће ту же ног за сту па ти у 
овој пар ни ци и има ти сва пра ва и ду жно сти за кон ског 
за ступ ни ка, све док се ту же ни не по ја ви.

2. П. број 828/17 – Из Дру гог основ ног су да у Бе о
гра ду. 1730134

ОСНОВНИСУДУАРАНЂЕЛОВЦУ

Основ ни суд у Аран ђе лов цу, по су ди ји Ми ла ну Ба
би ћу као су ди ји по је дин цу, у пред ме ту до ка зи ва ња смр
ти Јок си мо вић Ми ле не из Вен ча на, по пред ло гу Рад ми
ле Јок си мо вић из Вен ча на, на осно ву од ред бе чла на 61. 
За ко на о ван пар нич ном  по ступ ку, из дао је 18. ав гу ста 
2017. го ди не, сле де ћи оглас.

1. По зи ва се сва ко ли це ко је има би ло ка ква са зна
ња о жи во ту Ми ле не Јок си мо вић из Вен ча на, ро ђе не 
Ра до са вље вић, ро ђе не 25. фе бру а ра 1899 го ди не, у Јан
ков цу, од оца Жи во ји на и мај ке Ми ле ве, да се без од ла
га ња ја ви Основ ном су ду у Аран ђе лов цу.

2. По ис те ку ро ка од 15 да на од об ја вљи ва ња овог 
огла са у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, суд 
ће од лу чи ти о пред ло гу.

Р. 2. број 17/17 – Из Основ ног су да у Аран ђе лов цу.
 1730064

Основ ни суд у Аран ђе лов цу, по су ди ји Ми ла ну Ба
би ћу као су ди ји по је дин цу, у пред ме ту до ка зи ва ња смр
ти Ол ге Бо жић из Гор ње Тре шње ви це, по пред ло гу Ми
ла на Бо жи ћа из Гор ње Тре шње ви це, на осно ву од ред бе 
чла на 61. За ко на о ван пар нич ном  по ступ ку, из дао је 18. 
ав гу ста 2017. го ди не, сле де ћи оглас.

1. По зи ва се сва ко ли це ко је има би ло ка ква са зна
ња о жи во ту Ол ге Бо жи ћ из Гор ње Тре шње ви це, ро ђе
не 31. мар та 1920. го ди не у Гор њој Тре шње ви ци од оца 
Дра го љу ба и мај ке Ми ле ве, ЈМБГ 3103920726814, да се 
без од ла га ња ја ви Основ ном су ду у Аран ђе лов цу.

По зи ва се Ол га Бо жић из Гор ње Тре шње ви це, ро
ђе на 31. мар та 1920. го ди не у Гор њој Тре шње ви ци од 
оца Дра го љу ба и мај ке Ми ле ве, ЈМБГ 3103920726814, 
да се без од ла га ња ја ви Основ ном су ду у Аран ђе лов цу.

2. По ис те ку ро ка од 15 да на од об ја вљи ва ња овог 
огла са у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, суд 
ће од лу чи ти о пред ло гу.

Р. 2. број 21/17 – Из Основ ног су да у Аран ђе лов цу.
 1730066

ОСНОВНИСУДУАРАНЂЕЛОВЦУ
СУДСКАЈЕДИНИЦАУТОПОЛИ

Основ ни суд у Аран ђе лов цу, Суд ска је ди ни ца у 
То по ли, у пред ме ту I7П66/17 и то су ди ја Жи во слав 
Ку змић у пар ни ци ту жи о ца Оли ве ре Не дић из Но вог 
Бе о гра да, Шпан ских бо ра ца 57, ко ју по пу но моћ ју за
сту па адв. Дра ган Жив ко вић из То по ле, про тив ту же
не Да рин ке Ни ко лић из Кра ље ва, са да у ино стран ству 
на не по зна тој адре си, ра ди утвр ђе ња пра ва сво ји не, 1. 
сеп тем бра 2017. го ди не, по ста вио је ту же ној Да рин ки 
Ни ко лић из Кра ље ва, ко ја не ма пу но моћ ни ка, са да на 
не по зна тој адре си пре би ва ли шта и бо ра ви шта, при вре
ме ног за ступ ни ка Ја смин ку Де нић адво ка та из То по ле, а 
на осно ву чла на 81. став 2. тач ка 4. ЗППа. При вре ме ни 
за ступ ник ће за сту па ти ту же ну све док се ту же на или 
њен пу но моћ ник не по ја ви пред су дом или док ор ган 
ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио ста ра те ља.

I7 П. број 66/17 – Из Основ ног су да у Аран ђе лов
цу, Суд ска је ди ни ца у То по ли. 1730056

ОСНОВНИСУДУБЕЧЕЈУ
СУДСКАЈЕДИНИЦАУНОВОМБЕЧЕЈУ

Основ ни суд у Бе че ју – Суд ска је ди ни ца у Но вом Бе
че ју, по су ди ји Гор да ни Вла шка лин, као су ди ји по је дин цу, 
у прав ној ства ри ту жи о ца НЛБ Бан ке а.д. Бе о град, про тив 
ту же ног Бар б ул Де ја на из Но вог Бе че ја, са да не по зна тог 
ме ста бо ра ви шта у Аустри ји, ра ди ис пла те ду га, вред ност 
спо ра 68.198,90 ди на ра, ре ше њем I4 Пл. број 95/17 од 3. 
ав гу ста 2017. го ди не, по ста вио је ту же ном за при вре ме
ног за ступ ни ка Со њу Ма ле тин, адво ка та из Но вог Бе че ја.

При вре ме ни за ступ ник ће за сту па ти ту же ног у овој 
пар ни ци све док се ту же ни или ње гов пу но моћ ник не 
по ја ви пред су дом, од но сно док ор ган ста ра тељ ства не 
оба ве сти суд да је по ста вио ста ра о ца.

I4 Пл. број 95/17 – Из Основ ног су да у Бе че ју, Суд
ска је ди ни ца у Но вом Бе че ју. 1729896
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ОСНОВНИСУДУЗРЕЊАНИНУ

Основ ни суд у Зре ња ни ну, по су ди ји Мир ја ни Зла
та но вић Са ра фи ја но вић као су ди ји по је дин цу у прав ној 
ства ри ту жи о ца Ком па ни ја „Ду нав оси гу ра ње”, а.д.о. 
Бе о град, ГФО Зре ња нин, Кра ља Алек сан дра I Ка ра
ђор ђе ви ћа 28, про тив ту же ног Фи ли паш Го ра на из Бе
о гра да, Дан те о ва 60, са да са не по зна тим ме стом пре
би ва ли шта и бо ра ви шта ра ди из да ва ња плат ног на ло га, 
вред ност пред ме та спо ра 139.966,00 ди на ра, до нео је 4. 
ав гу ста 2017. го ди не, сле де ће ре ше ње.

По ста вља се за при вре ме ног за ступ ни ка ту же ном 
Фи ли паш Го ра ну из Бе о гра да, Дан те о ва 60, са да са не
по зна тим ме стом, пре би ва ли шта и бо ра ви шта, Пер нат 
Ми љан, адво кат из Зре ња ни на, ко ји ће га за сту па ти у 
пар ни ци Основ ног су да у Зре ња ни ну, под бро јем 31. 
Пл. 67/2017.

31. Пл. број 67/2017 – Из Основ ног су да у Зре ња ни ну.
 1730071

ОСНОВНИСУДУКРАЉЕВУ

Ту же ној Фи ли по вић Зо ри ци из Бе о гра да – Зве зда
ра, Ло врен ска 6/а тре нут но на не по зна тој адре си, за 
за сту па ње у овој пар ни ци по ста вља се за при вре ме ног 
за ступ ни ка адв. Ма тић Урош из Кра ље ва.

При вре ме ни за ступ ник у овом по ступ ку има сва 
пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка и пред у зи ма ће 
пар нич не рад ње у по ступ ку све док се ту же ни, ње гов 
зак. за ступ ник или пу но моћ ник не по ја ви пред су дом 
или док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је ту же
ном по ста вио ста ра те ља.

1. П. број 199/2017 – Из Основ ног су да у Кра ље ву.
 1730003

Основ ни суд у Кра ље ву и то су ди ја Ду ши ца Тму
шић, пред сед ник ве ћа, у пар ни ци ту жи о ца Ве љо вић 
Дра га на из Кра ље ва, про тив ту же не Ми ло са вље вић 
Дра га не из Кра ље ва, са да на не по зна тој адре си, ра ди 
вр ше ња ро ди тељ ског пра ва, до нео је 10. сеп тем бра 
2017. го ди не, оглас.

Ре ше њем овог су да 10 П2 број 13/2017 од 10. сеп
тем бра 2017. го ди не, а на осно ву чла на 79. став 2. тач ка 
4. ЗППа по ста вљен је адво кат Пе ро вић Жељ ко из Кра
ље ва за при вре ме ног за ступ ни ка ту же ној Ми ло са вље
вић Дра га ни из Кра ље ва, са да на не по зна тој адре си, у 
пар ни ци ко ја се код овог су да во ди по ту жби ту жи о ца 
Ве љо вић Дра га на из Кра ље ва, про тив ту же не Ми ло са
вље вић Дра га не из Кра ље ва, са да на не по зна тој адре си, 
ра ди вр ше ња ро ди тељ ског пра ва.

Истим ре ше њем од ре ђе но је да ће при вре ме ни за
ступ ник за сту па ти ту же ну у по ступ ку све док се ту же
на или њен пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, од но сно 
док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је ту же ној 
по ста вио ста ра о ца.

Овај оглас об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу
бли ке Ср би је”, и на огла сној та бли су да.

10. П2. број 13/2017 – Из Основ ног су да у Кра ље ву.
 1730135

ОСНОВНИСУДУКРУШЕВЦУ

Основ ни суд у Кру шев цу, пр во сте пе ни пар нич ни, 
су ди ја по је ди нац Еле о но ра Ми ла ди но вић, у прав ној 
ства ри ту жи о ца Дра га не Млад ено вић из Кру шев ца, 
про тив ту же ни ка Пе тра Мла де но ви ћа, на не по зна тој 
адре си, 12. сеп тем бра 2017. го ди не, до нео је ре ше ње.

Ту же ном Пе тру Мла де но ви ћу, по ста вља се при
вре ме ни за ступ ник, адво кат Игор Јев тић из Кру шев ца, 
ко ји у по ступ ку има сва пра ва и ду жно сти за кон ског за
ступ ни ка и ко ји ће та пра ва и ду жно сти вр ши ти 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 
по ста вио ста ра о ца.

3. П2. број 347/17 – Из Основ ног су да у Кру шев цу.
 1730001

Основ ни суд у Кру шев цу, пр во сте пе ни пар нич
ни, су ди ја по је ди нац Еле о но ра Ми ла ди но вић, у прав
ној ства ри ту жи о ца При вред ног дру штва „Еуро лифт” 
д.о.о. из Ни ша, ко је за сту па пун. адв. Та тја на Цвет ко
вић из Ни ша, про тив ту же ни ка Стам бе не згра де, Цан
ка ре ва 5, Кру ше вац, 21. ју ла 2017. го ди не, до нео је сле
де ће ре ше ње.

Ту же ни ку Стам бе ној згра ди Цан ка ре ва 5 у Кру
шев цу, по ста вља се при вре ме ни за ступ ник, адво кат 
Игор Јев тић из Кру шев ца, ко ји у по ступ ку има сва 

пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка и ко ји ће та 
пра ва и ду жно сти вр ши ти 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 по ста вио ста ра о ца.

3. П. број 2841/15 – Из Основ ног су да у Кру шев цу.
 1730002

ОСНОВНИСУДУЛАЗАРЕВЦУ

Основ ни суд у Ла за рев цу, у пар нич ном по ступ ку 
по су ди ји Ми лој ки Жи ва но вић, су ди ји по је дин цу у пар
ни ци ту жи о ца ЈП ЕПС Бе о град, огра нак РБ Ко лу ба ра 
Ла за ре вац, Све тог Са ве 1, про тив ту же ног Де ја на Не
јићу чи је пре би ва ли ште је не по зна то, ра ди ду га, до нео 
је 24. ју ла 2017. го ди не, ре ше ње.

Ту же ном Де ја ну Не јићу са не по зна тим пре би ва
ли штем у Ре пу бли ци Ср би ји по ста вља се при вре ме ни 
за ступ ник Ду шан Мар ко вић, адво кат из Ла за рев ца, у 
сми слу чла на 81. став 2. тач ка 4. ЗППа.

При вре ме ни за ступ ник ће вр ши ти сва пра ва и ду
жно сти за кон ског за ступ ни ка све док се ту же ни не при
сту пи у суд или не до ста ви су ду пу но моћ је за ли це ко је 
ће га за сту па ти.

П. број 622/15 – Из Основ ног су да у Ла за рев цу.
 1730069

ОСНОВНИСУДУЛОЗНИЦИ

Основ ни суд у Ло зни ци, као пар нич ни су ди ја Ва
сић Ми ле на ре ша ва ју ћи у прав ној ства ри ту жи о ца НЛБ 
Бан ке Бе о град, Ми хај ла Пу пи на 165, про тив ту же ног 
Ру сте мо вић Ја сми на из М. Звор ни ка, Ми ло ша Га ји ћа 9, 
ра ди ду га, ван ро чи шта за глав ну рас пра ву, 28. ав гу ста 
2017. го ди не, до нео је оглас.

Основ ни суд у Ло зни ци је при ме ном од ре да ба чл. 
81. и 82. ЗППа по ста вио адво ка та Бра ни сла ва Ста ји ћа 
из Ма лог Звор ни ка за при вре ме ног за ступ ни ка ту же
ном Ру сте мо вић Ја сми ну из Ма лог Звор ни ка ко ји са да 
жи ви на не по зна тој адре си бо ра ви шта и пре би ва ли шта.

При вре ме ни за ступ ник ће за сту па ти ту же ног све 
док се он или ње гов пуномоћник не по ја ве пред су дом 
или док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по
ста вио ста ра о ца.

4. П. број 442/17 – Из Основ ног су да у Ло зни ци.
 1729980

ОСНОВНИСУДУНОВОМПАЗАРУ
СУДСКАЈЕДИНИЦАУТУТИНУ

Основ ни суд у Но вом Па за ру – Суд ска је ди ни ца у 
Ту ти ну, су ди ја Ра мо Соф тић, у пред ме ту ту жи о ца Ма
врић Ен ве ра из Ба тра га код Ту ти на ко га по пу но моћ ју 
за сту па брат Ма врић Му а мер из Ба тра га, про тив ту же
не Са би не Ма ри но ве Ев ге ни е ве из Р. Ру се Р Бу гар ска, 
без бли же адре се ста но ва ња, ра ди раз во да бра ка, сход
но чла ну 81. ст. 1. и 2. тач ка 5. и чл. 82. и 83. ЗППа, 
за при вре ме ног за ступ ни ка од сут ној ту же ној Са би не 
Ма ри но ве Ев ге ни је ве, по ста вља адв. Ер вина  Ба че вца 
из Ту ти на, ко ји ће вр ши ти пра ва и ду жно сти за кон ског 
за ступ ни ка, док се ту же на, њен за кон ски за ступ ник или 
пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, или док му ор ган 
ста ра тељ ства не по ста ви ста ра о ца.

I27 П2. број 872/17 – Из Основ ног су да у Но вом 
Па за ру, Суд ска је ди ни ца у Ту ти ну. 1730139

ОСНОВНИСУДУНОВОМСАДУ

Основ ни суд у Но вом Са ду, су ди ја Ми лан ка Ива
нић Јан ку лов, у прав ној ства ри ту жи о ца „Ra if fe i sen 
ban ka” а.д. Бе о град, про тив ту же ног Да ви до вић Де ја на, 
на не по зна том ме сту пре би ва ли шта ра ди ду га, ван ро
чи шта, 7. ав гу ста 2017. го ди не, до но си оглас.

Основ ни суд у Но вом Са ду, по ста вио је при ме ном 
од ре да ба чла на 81. став 2. тач. 4. и 3. и чла на 82. За ко
на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
125/04 и 111/09), при вре ме ног за ступ ни ка ту же ном Да
ви до вић Де ја ну, са да на не по зна тој адре си, Дра гић Са
њу, адво ка та  из Но вог Са да, ко ји ће шти ти ти ин те ре се 
ту же ног у пар ни ци ко ја се во ди пред Основ ним су дом у 
Но вом Са ду, посл. број П 700/2017 ра ди на кна де ште
те, ко ји ће за сту па ти ту же ну у пар нич ном по ступ ку, све 
док се ту же на, њен за кон ски за ступ ник или пу но моћ
ник не по ја ви пред су дом или док ор ган ста ра тељ ства 
не оба ве сти суд да је по ста вио ста ра те ља.

Овај оглас ће се об ја ви ти на огла сној та бли 
Основ ног су да у Но вом Са ду, у „Слу жбе ном гла сни ку 
Републике Србије” и на ин тер нет стра ни ци су да.

П. број 700/2017 – Из Основ ног су да у Но вом Са ду.
 1729925

ОСНОВНИСУДУОБРЕНОВЦУ

Основ ни суд у Обре нов цу, као ван пар нич ни и то 
су ди ја Гор да на Мар ја но вић, ре ша ва ју ћи у прав ној ства
ри пред ла га ча Мир ја не Сан дић из Бе о гра да, Ли пет ска 
20, и Ра фа и ло Ckre bo Ум ка, Сре те на Ба би ћа 35, ра ди 
пр о гла ше ња не ста лог Жи во те Ђу ри ћа из Дра жев ца за 
умр ло ли це, на осно ву чла на 61. За ко на о ван пар нич ном 
по ступ ку РС, из дао је 4. ав гу ста 2017. го ди не, оглас.

По зи ва се Жи во та  Ђу рић, са по след њим пре би ва
ли штем у Дра жев цу, ро ђен 14. но вем бра 1922. го ди не 
у Дра жев цу, од оца Ми ло ра да Ђу ри ћа и мај ке Мир ја
не Ђу рић, чи ји је прив. ста ра лац Жи во драг Лу кић из 
Ум ке, Сре те на Ба би ћа 23, као и сва ко дру го ли це ко је 
би ло шта зна о ње му и ње го вом жи во ту да се без од ла
га ња ја ве у Основ ни суд у Обре нов цу. Суд ће по ис те
ку ро ка од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог огла са у 
„Слу жбе ном гла сни ку Републике Србије”, од лу чи ти о 
пред ло гу пред ла га ча Мир ја не Сан дић из Бе о гра да и Ра
фа и ла Ckre bo из Ум ке, ра ди утвр ђи ва ња смр ти Жи во те 
Ђу ри ћа из Дра жев ца.

I Р.II бр ој 31/16 – Из Основ ног су да у Обре нов цу.
 1730074

ОСНОВНИСУДУПАРАЋИНУ

Основ ни суд у Па ра ћи ну, су ди ја Љи ља на Ја ко вље
вић, као пред сед ник ве ћа у пар ни ци ту жи ље Та ма ре 
Јо ва но вић из Па ра ћи на, Кне за Ми ло ша 66, про тив ту
же ни ка Бо ри сла ва Јо ва но ви ћа из Угри но ва ца, Син ђе ли
ће ва 5, са да не по зна тог бо ра ви шта, ра ди раз вод, до нео 
је сле де ћи оглас.

Ре ше њем ово га су да 7П2 број 53/17 од 11. сеп
тембра 2016. године по ста вљен је адв. Но ви ца Јев тић 
из Па ра ћи на за при вре ме ног за ступ ни ка ту же ни ку Бо
ри сла ву Јо ва но ви ћу из Угри но ва ца, не по зна тог бо ра
ви шта, у по ступ ку ра ди раз во да ко ји се во ди код овог 
су да, по ту жби ту жи ље Та ма ре Јо ва но вић из Па ра ћи на, 
чи ји је пу но моћ ни ка адв. Сло бо дан Дра гу ти но вић из 
Па ра ћи на.

Истим ре ше њем од ре ђе но је да ће при вре ме ни за
ступ ник за сту па ти у по ступ ку све док се ту же ни Бо ри
слав Јо ва но вић из Угри но ва ца 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 по ста вио ста ра о ца.

Овај оглас об ја ви ти у „Службеном гла сни ку 
Републике Србије”, ин тер нет стра ни ци Основ ног су да 
у Па ра ћи ну и на огла сној та бли су да. 

7. П2. број 53/17 – Из Основ ног суда у Па ра ћи ну.
 1729927

ОСНОВНИСУДУПИРОТУ

Основ ни суд у Пи ро ту, као пар нич ни суд, по пред
сед ни ку ве ћа – су ди ји Рат ку Ми ти ћу, у прав ној ства ри 
ту жи о ца Цен тар за со ци јал ни рад оп шти не Ба бу шни ца, 
про тив ту же них Ан дри је Жив ко ви ћа, из се ла Ка лу ђе ре
во и Бо ја не Ћи рић, из Пи ро та, обо је са да на не по зна тој 
адре си, ра ди ли ше ња ро ди тељ ског пра ва, на ро чи шту 
за глав ну рас пра ву одр жа ном 6. ју ла 2017. го ди не, до
нео је оглас.

Ре ше њем овог су да 3 П2 број 297/14 од 6. ју ла 
2017. го ди не, а на осно ву чла на 81. став 2. тач ка 4. За
ко на о пар нич ном по ступ ку, ту же ни ма Ан дри ји Жив
ко вићу и Бо ја ни Ћи рић, на не по зна тим адре са ма, по
ста вљен је за при вре ме ног за ступ ни ка адво кат Ба ти ца 
Алек сић, из Пи ро та, Д. Ми лен ко ви ћа б.б.

Истим ре ше њем је од ре ђе но да ће при вре ме ни за
ступ ник пред у зи ма ти рад ње у овом по ступ ку све док се 
ту же ни или њи хов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом и 
да ће тро шко ве об ја вљи ва ња огла са и тро шко ве пред у
зи ма ња рад њи од стра не при вре ме ног за ступ ни ка сно
си ти ту жи лац.

3. П2. број 297/14 – Из Основ ног су да у Пи ро ту.
 1730075

ОСНОВНИСУДУПРОКУПЉУ

Основ ни суд у Про ку пљу, као ван пар нич ни, су ди ја 
Љи ља на Ђу рић, у пред ме ту пред ла га ча Зла тић Љу би
ше из Ма ле Пла не, чи ји је пун. Ва сић Ми лош, адв. из 
Про ку пља, ра ди про гла ше ња не ста лог Стан ко вић Че
до ми ра из Ма ле Пла на, са да не по зна тог пре би ва ли шта 
и бо рав ка за умр лог, из да је оглас.

По зи ва се Стан ко вић Че до мир из Ма ле Пла не, Оп
шти на Про ку пље, са по след њим пре би ва ли штем у се лу 
Ма ла Пла на, Про ку пље, ро ђен 22. децембра 1905. годи
не у Ма лој Пла ни, од оца Ми ла на и мај ке На та ли је, ко
ји је не стао по сле апри ла 1941. године, да се у ро ку од 
три ме се ца од да на об ја вљи ва ња огла са у „Слу жбе ном 
гла сни ку Републике Србије” ја ви овом су ду. Исто вре
ме но суд по зи ва сва ког ко ма шта зна о ње го вом жи во ту 
или смр ти да то без од ла га ња ја ви овом су ду. 
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По про те ку на ве де ног ро ка суд ће до не ти од лу ку 

по пред ло гу за огла ша ва ње не ста лог ли ца за умр лог, 
као и утвр ди ти дан смр ти. 

Овај оглас об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку 
Републике Србије” и на огла сној та бли су да. 

Р2. број 9/17 – Из Основ ног су да у Про ку пљу.
 1729989

ОСНОВНИСУДУСТАРОЈПАЗОВИ

Основ ни суд у Ста рој Па зо ви по сту па ју ћи по су ди
ји Со фи ји Цви је тић, у пар нич ном по ступ ку ко ји се во
ди под по слов ним бро јем П518/17 по ту жби ту жи о ца 
Ре пу блич ки фонд за ПИО Бе о град, ко ји по пу но мо ћи 
за сту па Алек сан дра Ча та ли нац за по сле ни Ди рек ци
је по кра јин ског фон да ПИО Но ви Сад, про тив ту же не 
Гво зде но вић Ми ре из Зе му на, Ми ли це Шу ва ков 10, не
по зна те адре се бо ра ви шта, ра ди вра ћа ња сте ченог без 
осно ва, по ста вио је ту же ној Гво зде но вић Ми ри из Зе
му на, на осно ву чл. 81. и 82. ЗППа, ре ше њем од 29. 
ав гу ста 2017. го ди не, при вре ме ног за ступ ни ка у осо би 
Шу ша Во ји на адво ка та из Но вих Ба нов ца, ко ји ће Гво
зде но вић Ми ру из Зе му на за сту па ти у овом по ступ ку, 
све док се она или њен пу но моћ ник не по ја ве пред су
дом, од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд 
да је име но ва ној по ста вио ста ра о ца.

П. број 518/17 – Из Основ ног су да у Ста рој Па зо ви.
 1730068

ОСНОВНИСУДУСУБОТИЦИ

Основ ни суд у Су бо ти ци по Је ле ни Пе трик По по
вић као су ди ји по је дин цу, у прав ној ства ри ту жи те љи це 
Ја сми не Пе тро вић из Су бо ти це, На де Ди мић 40/44/7, 
про тив ту же ног Фе ри да Де де ић из Ту ти на, Ни ко ле Те
сле 21, по ста вио је ре ше њем број 6 П2. 417/17 од 19. ју
на 2017. го ди не ту же ном Фе ри ду Де де ић при вре ме ног 
за ступ ни ка адво ка та Ла сла Чи змар из Су бо ти це ко ји ће 
шти ти ти ин те ре се ту же ног у пар ни ци ко ја се во ди пред 
овим су дом под бро јем П2. 417/17, по што се на ла зи на 
не по зна том пре би ва ли шту и бо ра ви шту, у скла ду са 
чла ном 81. ЗППа, ко ји ће шти ти ти ин те ре се ту же ног 
све док се ту же ни или ње гов пу но моћ ник не по ја ви 
пред су дом од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба ве
сти суд да је по ста вио ста ра те ља.

6. П2. број 417/17 – Из Основ ног су да у Су бо ти ци.
 1730164

ПРИВРЕДНИСУДУБЕОГРАДУ

При вред ни суд у Бе о гра ду, и то су ди ја Леј ла Бра
тић, као су ди ја по је ди нац, на осно ву чла на 81. ЗППа, 
26. ја ну а ра 2017. го ди не, об ја вљу је сле де ћи оглас.

У по ступ ку ра ди ду га, ко ји се во ди пред При вред
ним су дом у Бе о гра ду у пред ме ту по слов ни број 32 П. 
2380/16 по ста вља се адво кат Ми раш То мо вић, адво кат 
из Бе о гра да, Мар ша ла Бир ју зо ва 35 за при вре ме ног за
ступ ни ка ту же ног „Пла ви све ти о ник” д.о.о., Бе о град, 
Ми лу ти на Ив ко ви ћа 2а.

При вре ме ни за ступ ник ће за сту па ти ту же ног у по
ступ ку све док се ту же ни или ње гов пу но моћ ник не по
ја ве пред су дом.

32. П. број 2380/16 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 1730070

У по ступ ку сте ча ја над сте чај ним ду жни ком „Da
hlia” д.о.о. у сте ча ју из Бе о гра да, Зе мун, Ба тај нич
ки друм 12, ма тич ни број 07034962, ПИБ 100010812, 
у пред ме ту При вред ног су да у Бе о гра ду 4. Ст. број 
61/2016, сте чај ни су ди ја је да на 14. септембра 2017. го
ди не до нео ре ше ње.

I Об у ста вља се сте чај ни по сту пак у од но су на 
сте чај ног ду жни ка Da hlia ко зме тич кофар ма це ут ска и 
хе миј ска ин ду стри ја ДОО, Бе о град (Зе мун) – у сте ча
ју, Ба тај нич ки друм 12, Бе о град, Зе мун, ма тич ни број 
07034962, ПИБ 100010812.

II На ста вља се сте чај ни по сту пак у од но су на сте
чај ну ма су Da hlia ко зме тич кофар ма це ут ска и хе миј ска 
ин ду стри ја ДОО, Бе о град (Зе мун) – у сте ча ју, Ба тај нич
ки друм 12, Бе о град, Зе мун, ра ди на ми ре ња по ве ри ла ца.

III За за ступ ни ка сте чај не ма се Da hlia ко зме тич
кофар ма це ут ска и хе миј ска ин ду стри ја ДОО, Бе о град 
(Зе мун) – у сте ча ју, Ба тај нич ки друм 12, Бе о град – Зе
мун, име ну је се сте чај ни управ ник Ра де Ра ду ло вић из 
Бе о гра да, Бу ле вар осло бо ђе ња 164/111.

IV Нов ча на сред ства до би је на про да јом сте чај ног 
ду жни ка као прав ног ли ца, а ко ја се на ла зе на те ку ћем 
ра чу ну број 16045166671 код „Ban ca In te sa” а.д Бе о
град, као и имо ви на ко ја ни је би ла пред мет про це не и 
про да је, ула зе у сте чај ну ма су Da hlia ко зме тич кофар
ма це ут ска и хе миј ска ин ду стри ја ДОО, Бе о град (Зе
мун) – у сте ча ју, Ба тај нич ки друм 12, Бе о град, Зе мун.

V За по тра жи ва ња пре ма сте чај ном ду жни ку ко ја 
су на ста ла до об у ста ве сте чај ног по ступ ка, ни сте чај
ни ду жник, ни ње гов ку пац не од го ва ра ју по ве ри о ци ма.

VI На ла же се сте чај ном управ ни ку да из ра ди пе
чат сте чај не ма се Da hlia ко зме тич кофар ма це ут ска и 
хе миј ска ин ду стри ја ДОО, Бе о град (Зе мун) – у сте ча ју, 
Ба тај нич ки друм 12, Бе о град, Зе мун.

VII Овла шћу је се сте чај ни управ ник Ра де Ра ду ло
вић из Бе о гра да, да код Аген ци је за при вред не ре ги
стре РС из вр ши ре ги стра ци ју Сте чај не ма се, као и да 
код оста лих над ле жних ор га на пре ду зме све по треб не 
рад ње ра ди про ме не по да та ка у ве зи до де љи ва ња но вог 
ма тич ног бро ја Сте чај ној ма си и про ме не по да та ка у 
ве зи са но си о цем, од но сно ко ри сни ком По ре ског иден
ти фи ка ци о ног бро ја и те ку ћег ра чу на сте чај не ма се Da
hlia ко зме тич кофар ма це ут ска и хе миј ска ин ду стри ја 
ДОО, Бе о град (Зе мун) – у сте ча ју, Ба тај нич ки друм 12, 
Бе о град, Зе мун и упи са тих про ме на у ре ги стре над ле
жних ор га на.

VIII Ре ше ње об ја ви ти на огла сној та бли су да и у 
„Слу жбе ном гла сни ку Републике Србије”.

4. Ст. број 61/2016 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 1730073

ПРИВРЕДНИСУДУВАЉЕВУ

При вред ни суд У Ва ље ву, сте чај ни су ди ја Ра да Ву
ле тић, у сте чај ном по ступ ку над Сте чај на ма са „Слап – 
Там на вац” АД у сте ча ју, Уб, на за вр шном ро чи шту одр
жа ном да на 01.09.2017. го ди не, до нео је сле де ће ре ше ње. 

Одо бра ва се сте чај ном управ ни ку Пре дра гу Ма
ној ло ви ћу из Уба рас по де ла ре зер ви са них сред ста ва по 
за вр шном ра чу ну у из но су од 4.959.053,83 ди на ра, и то:

1. Из но са од 2.089.446,61 ди нар на де по зит ни ра
чун су да и то за сле де ће по ве ри о це:

– не за ви сни син ди кат „Там на вац“ 22.805,90 ди на ра,
– ЕЛБО про дукт 56.508,15 ди на ра,
– Спо ен та 1.950.000,00 ди на ра,
– ГИП „Сло бо дан Јо вић” 60.132,50 ди на ра.
2. Из но са од 2.869.607,22 ди на ра на име тро шко ва 

сте чај ног по ступ ка и то:
– из но са од 1.000.000,00 ди на ра на де по зит ни ра

чун су да на име по ве ри о ца „Слап милк фуд“ Обре но
вац ко ји је упла тио пред у јам на име тро шко ва сте чај ног 
по ступ ка,

– из но са од 680.000,00 ди на ра на име ан га жо ва ња 
ТФЦ Ђор ђе Јо кић,

– из но са од 298.243,23 ди на ра на име ис пла те ко
нач не на гра де сте чај ном управ ни ку по осно ву на ми ре
ња сте чај них по ве ри ла ца,

– из но са од 20.000,00 ди на ра на име тро шко ва сте
чај ног управ ни ка за јун 2017. го ди не,

– из но са од 15.000,00 ди на ра на име тро шко ва за
тва ра ња ра чу на, про ви зи је, плат ног про ме та и так се 
АПРу,

– из но са од 18.000,00 ди на ра на име тро шко ва ар
хи ви ра ња сте чај не гра ђе за по след ње три го ди не.

3. Из но са од 838.363,97 ди на ра ко ји пред ста вља 
не рас по ре ђе ни део сте чај не ма се, и то:

– из нос од 238.363,97 ди на ра су ду на име тро шко
ва за вр шног ро чи шта, тро шко ва огла ша ва ња и дру гих 
тро шко ва,

– из нос од 600.000,00 ди на ра на име де ла до дат не 
на гра де сте чај ном управ ни ку сход но члану 10. Пра вил
ни ка, а на осно ву са гла сно сти Од бо ра по ве ри ла ца од 
24. децембра 2014. го ди не.

За кљу чу је се сте чај ни по сту пак над Сте чај на ма са 
„Слап – Там на вац” АД у сте ча ју, Уб, Кра ља Пе тра Пр
вог 45, ма тич ни број 27000347, ПИБ 107407072.

Про тив овог ре ше ња мо же се из ја ви ти жал ба у ро
ку од 8 да на од да на об ја вљи ва ња ре ше ња у „Слу жбе
ном гла сни ку РС”, При вред ном Апе ла ци о ном су ду у 
Бе о гра ду, а пре ко овог пр во сте пе ног су да.

2. Ст. број 824/2011 – Из При вред ног су да у Ва ље ву.
 1730065

При вред ни суд у Ва ље ву, сте чај ни су ди ја Срећ ко 
Ти мо тић, у по ступ ку сте ча ја над „Ro u ti er” ДОО Кру
пањ, Вла де Зе че ви ћа 1, ре ша ва ју ћи по из ве шта ју и 
зах те ву сте чај ног управ ни ка, на осно ву од ред бе члана 
18. За ко на о сте ча ју, 5. септембра 2017. го ди не до нео је 
сле де ће ре ше ње.

До пун ско ис пит но ро чи ште у по ступ ку сте ча ја над 
сте чај ним „Ro u ti er” ДОО Кру пањ, Вла де Зе че ви ћа 1, 
ма тич ни број 20168927, ПИБ 104564817, за ка зу је се за 
12. октобар 2017. го ди не са по чет ком у 10,00 ча со ва у 
При вред ном су ду у Ва ље ву, суд ни ца број 2, на ко је се 
по зи ва ју сте чај ни управ ник и сте чај ни по ве ри о ци.

Ст. број 447/11 – Из При вред ног су да у Ва ље ву.
 1730072

ПРИВРЕДНИСУДУНИШУ

При вред ни суд у Ни шу, сте чај ни су ди ја Дра ган 
Здрав ко вић, по сту па ју ћи у по ступ ку сте ча ја над сте чај
ним ду жни ком сте чај на ма са ЗЗ „Бу дућ ност” у сте ча ју из 
Жи то ра ђе, ко ју за сту па сте чај ни управ ник Ми лан Стру
га ре вић, до нео је 13. септембра 2017. го ди не, ре ше ње.

Од ре ђу је се за вр шно ро чи ште у сте чај ном по ступ
ку над сте чај ним ду жни ком сте чај на ма са ЗЗ „Бу дућ
ност” у сте ча ју из Жи то ра ђе, за 28. септембар 2017. 
го ди не са по чет ком у 11,00 часова у суд ни ци број 4 
При вред ног су да у Ни шу.

Ре ше ње о за вр шном ро чи шту об ја ви ти на огла сној 
та бли су да као и у „Слу жбе ном гла сни ку Републике 
Србије”,

2. Ст. број 99/2010 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1729920

При вред ни суд у Ни шу, сте чај ни су ди ја Је ле на Ђо
рић Ву ја чић, у по ступ ку од лу чи ва ња по пред ло гу при
вред ног дру штва „Wi e ner Wurst” д.о.о. из Нишa, 1300 
ка пла ра 17, ко је по пу но моћ ју за сту па адво кат Та ња 
Мин чић Мар ко вић, за по кре та ње сте чај ног по ступ ка 
над ду жни ком „Wi e ner Wurst” д.о.о. из Нишa, 1300 Ка
пла ра 17, под не тог 29. августа 2017 го ди не, до нео је 12. 
септембра 2017. го ди не, ре ше ње.

Отва ра се по сту пак сте ча ја над сте чај ним ду жни
ком „Wi e ner Wurst” д.о.о. из Нишa, 1300 Ка пла ра 17, 
ма тич ни број 20748877, ПИБ 107142263.

Сте чај ни раз лог је трај ни ја не спо соб ност пла ћа ња. 
За сте чај ног управ ни ка име ну је се Ко со вац Пре

драг из Ни ша. 
По зи ва ју се по ве ри о ци да у ро ку од 120 од об ја

вљи ва ња огла са о отва ра њу сте чај ног по ступ ка над сте
чај ним ду жни ком у „Слу жбе ном гла сни ку Републике 
Србије”, при ја ве овом су ду сво ја обез бе ђе на и нео бе
збе ђе на по тра жи ва ња пре ма сте чај ном ду жни ку пи сме
ном при ја вом под не том у два при мер ка са при ло же ним 
до ка зи ма о осно ва но сти по тра жи ва ња. Све при ја ве по
тра жи ва ња под не те по ис те ку ро ка од 120 би ће од ба че
не као не бла го вре ме не.

По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да од мах 
ис пу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ном ду жни ку.

Пр во по ве ри лач ко ро чи ште за ка зу је се за 18. окто
бар 2017. го ди не са по чет ком у 11,00 ча со ва, за ко је се 
са зи ва и сед ни ца Скуп шти не по ве ри ла ца и по зи ва ју се 
сви по ве ри о ци да ис тој при су ству ју у суд ни ци број 14 
При вред ног су да у Ни шу Све то сав ска 7а.

Ро чи ште за ис пи ти ва ње по тра жи ва ња за ка зу је се за 
6. март 2018. го ди не са по чет ком у 11,00 ча со ва у суд ни
ци број 14 При вред ног су да у Ни шу Све то сав ска 7а.

Ре ше ње од мах об ја ви ти на огла сној и елек трон ској 
та бли су да и до ста ви ти над ле жним ор га ни ма.

5. Ст. број 34/2017 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1729926

ПРИВРЕДНИСУДУНОВОМСАДУ

При вред ни суд у Но вом Са ду, по су ди ји Вла ди
славу Кур теку, у по ступ ку сте ча ја над ду жни ком ДОО 
MaxProm Но ви Сад у сте ча ју, Фру шко гор ска 24, МБ 
08726914, ПИБ 101690396, да на 14. септембра 2017. го
ди не до но си сле де ће ре ше ње.

Усва ја се за вр шни из ве штај и за вр шни ра чун сте
чај ног ду жни ка пре ма пред ло гу сте чај ног управ ни ка од 
31. августа 2017. го ди не.

На кна да тро шко ва сте чај ног управ ни ка утвр ђу је 
се у из но су од 6.700,00 ди на ра, с тим да ће о евен ту ал
но на ста лим тро шко ви ма по за кљу че њу суд од лу чи ти 
по себ ним ре ше њем.

Ис пла та на кна де тро шко ва сте чај ног управ ни ка до 
ви си не рас по ло жи вих сред ста ва из вр ши ће се сте чај ном 
управ ни ку на кон што бу ду ис пла ће ни пре о ста ли тро
шко ви, ве за ни за за кљу че ње сте ча ја. 

Сте чај ни по сту пак над сте чај ним ду жни ком ДОО 
MaxProm Но ви Сад у сте ча ју, Фру шко гор ска 24, МБ 
08726914, ПИБ 101690396 – се за кљу чу је. 

1. Ст. број 21/2017 – Из При вред ног суда у Но вом 
Са ду. 1730039

ПРИВРЕДНИСУДУПАНЧЕВУ

При вред ни суд у Пан че ву, по сту па ју ћи по сте
чај ном су ди ји Гор да ни Анић, од лу чу ју ћи о пред ло гу 
по ве ри о ца адво ка та Зо ра на Сте ва но ви ћа из Сме де
рев ске Па лан ке за по кре та ње сте чај ног по ступ ка над 
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сте чај ним ду жни ком Ак ци о нар ским дру штвом за про
из вод њу гра ђе вин ског ма те ри ја ла од гли не „На ша сло
га”, Ко вин, Све то за ра Мар ко ви ћа 135, МБ 08012431, 
ПИБ 101405805, до нео је 6. сеп тем бра 2017. го ди не, 
сле де ће ре ше ње.

До пун ско ис пит но ро чи ште у сте чај ном по ступ ку 
над сте чај ним ду жни ком Ак ци о нар ским дру штвом за 
про из вод њу гра ђе вин ског ма те ри ја ла од гли не „На ша 
сло га”, Ко вин, ра ди ис пи ти ва ња не ис пи та них при ја ва 
по тра жи ва ња по ве ри ла ца сте чај ног ду жни ка, одр жа ће 
се 11. ок то бра 2017. го ди не, у 14,00 ча со ва, са ли 113, 
пр ви спрат При вред ног су да у Пан че ву.

Сви по ве ри о ци сте чај ног ду жни ка сма тра ју се 
уред но оба ве ште ни о да ну одр жа ва ња ро чи шта, об ја
вљи ва њем огла са о да ну одр жа ва ња ро чи шта, об ја вљи
ва њем огла са о да ну одр жа ва ња ро чи шта у „Слу жбе
ном гла сни ку Републике Србије”.

3. Ст. број 19/2016 – Из При вред ног су да у Пан че ву.
 1730137

ПРИВРЕДНИСУДУУЖИЦУ

При вред ни суд у Ужи цу, као сте чај ни, су ди ја Миљ
ко Ми ћо вић, у пред ме ту сте ча ја над сте чај ним „Те ра
зи је” д.о.о. у сте ча ју, Ужи це, од лу чу ју ћи о пред ло гу 
сте чај ног управ ни ка сте чај ног ду жни ка, ван ро чи шта 
до нео је на дан 13. септембар 2017. го ди не ре ше ње.

I Од ре ђу је се за вр шно ро чи ште за 2. октобар 2017. 
го ди не са по чет ком у 10,30 ча со ва, При вред ни суд Ужи
це, со ба број 33.

II На за вр шном ро чи шту рас пра вља ће се: о за вр
шном ра чу ну сте чај ног управ ни ка од 25. августа 2017. 
го ди не, о ко нач ним зах те ви ма за ис пла ту на гра де сте чај
ном управ ни ку, о зах те ви ма за ис пла ту на кна да и на гра
да, о не рас по ре ђе ним де ло ви ма сте чај не ма се, о дру гим 
пи та њи ма од зна ча ја за бан крот ство сте чај ног ду жни ка. 

III За ин те ре со ва ни мо гу оства ри ти увид у за вр шни 
ра чун сте чај ног управ ни ка у При вред ном су ду Ужи це.

IV По зи ва ју се по ве ри о ци да при сту пе на за ка за но 
ро чи ште. 

3. Ст. број 20/2014 – Из При вред ног су да у Ужи цу.
 1730076

При вред ни суд у Ужи цу, као сте чај ни, су ди ја 
Миљ ко Ми ћо вић, у пред ме ту сте ча ја над сте чај ним 
„Ме та ло пре ра да” а.д. у сте ча ју, Ужи це, од лу чу ју ћи о 
пред ло гу сте чај ног управ ни ка сте чај ног ду жни ка, ван 
ро чи шта до нео је 12. септембра 2017. го ди не ре ше ње.

I Од ре ђу је се за вр шно ро чи ште за 2. октобар 2017. 
го ди не са по чет ком у 10,00 ча со ва, При вред ни суд Ужи
це, со ба број 33.

II На за вр шном ро чи шту рас пра вља ће се: о за вр
шном ра чу ну сте чај ног управ ни ка од 16. августа 2017. 
го ди не, о ко нач ним зах те ви ма за ис пла ту на гра де сте чај
ном управ ни ку, о зах те ви ма за ис пла ту на кна да и на гра
да, о не рас по ре ђе ним де ло ви ма сте чај не ма се, о дру гим 
пи та њи ма од зна ча ја за бан крот ство сте чај ног ду жни ка. 

III За ин те ре со ва ни мо гу оства ри ти увид у за вр шни 
ра чун сте чај ног управ ни ка у При вред ном су ду Ужи це.

IV По зи ва ју се по ве ри о ци да при сту пе на за ка за но 
ро чи ште. 

3. Ст. број 19/2015 – Из При вред ног су да у Ужи цу.
 1730077

упис у судски регистар
ПРИВРЕДНИСУДУЗРЕЊАНИНУ

Привред ни суд у Зре ња ни ну, ре ше њем Фи. број 
55/17 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло
шку број 552 Центар за со ци јал ни рад гра да Зре ња ни
на, по дат ке:

Упи су је се про ме на ли ца овла шће ног за за сту па ње 
та ко да се бри ше ди рек тор Ју ли ја Бо бек, а упи су је се 
Оли ве ра Ли си ца в.д. ди рек то ра, нео гра ни че но.

Фи. број 55/17 – Из Привред ног су да у Зре ња ни ну.
 1729999

При вред ни суд у Зре ња ни ну, ре ше њем Фи. број 
56/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 5175 Оп шта бол ни ца „Ђор ђе Јо а но вић” 
Зре ња нин, Др Ва се  Са ви ћа 5, Зре ња нин, по дат ке:

Вр ши се про ме на ли ца овла шће ног за за сту па
ње, та ко што се вр ши бри са ње до са да шњег вр ши
о ца ду жно сти ди рек то ра Се ку лић Јо ва на, а упи су је 
вр ши лац ду жно сти дирк то ра Те шић Ива на, ЈМБГ 
3006976835026.

Фи. број 56/2017 – Из При вред ног су да у Зре ња ни ну.
 1730136

ПРИВРЕДНИСУДУКРАГУЈЕВЦУ

При вред ни суд у Кра гу јев цу, ре ше њем Фи. број 
110/17 од 2. ав гу ста 2017. го ди не упи сао је у суд ски ре
ги стар, у ре ги стар ском уло шку број 539000 Сред ња 
шко ла „ИТ Гим на зи ја”, Кра гу је вац, по дат ке:

При вред но дру штво „Aka de mi ja Oхford – Agent” 
д.о.о., Ја го ди на, са се ди штем у Кне ги ње Ми ли це 21 у Ја
го ди ни, ма тич ни број 20758546, ПИБ 107224269, осни ва 
уста но ву Сред њу шко лу „ИТ Гим на зи ју” са се ди штем у 
Кра гу јев цу, Кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа 23.

Упи сан и упла ћен нов ча ни основ ни ка пи тал осни
ва ча у из но су од 1.000,00 ди на ра пре ма по твр ди „Halk
bank”, Бе о град.

Ди рек тор уста но ве је Је ле на Ра шко вић из Кра гу
јев ца. Де лат ност уста но ве је 85.31 и 85.32.

Фи. број 110/17 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 1729919

При вред ни суд у Кра гу јев цу, ре ше њем Фи. број 
111/17 од 9. ав гу ста 2017. го ди не упи сао је у суд ски ре
ги стар, у ре ги стар ском уло шку број 535400 „Пр ва на
род на апо те ка”, Сто ја на Про ти ћа 66, Кра гу је вац, по дат ке:

Ра ди упи са про ме не осни ва ча и ли ца овла шће ног 
за за сту па ње уста но ве. Бри ше се Вла ди мир Јок си мо вић 
из Бе о гра да, Ар чи бал да Рај са 53/7 Бе о град као осни вач, 
упи су је се Ми љан Ада мо вић из Бе о гра да, Ни ко ле Гру
ло ви ћа 32ђ, Бе о град, ЈМБГ 0706984720041 а на осно ву 
Уго во ра о пре но су уде ла уста но ве апо те ке од УОП6291
2017 од 13. ју ла 2017. го ди не. Бри ше се Вла ди мир Јок си
мо вић из Бе о гра да ди рек тор нео гра ни че но, а упи су је се 
Ми љан Ада мо вић из Бе о гра да, ди рек тор нео гра ни че но.

Фи. број 111/17 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 1729919

При вред ни суд у Кра гу јев цу, ре ше њем Фи. број 
112/17 од 14. ав гу ста 2017. го ди не упи сао је у суд ски 
ре ги стар, у ре ги стар ском уло шку број 539100 Пред
школ ска уста но ва „Шум ска ви ла”, Кра гу је вац, по дат ке:

Упи су је се осни ва ње Пред школ ске уста но ве „Шум
ска ви ла” Кра гу је вац, Ин тер на ци о нал них бри га да 86. 
Осни вач пред школ ске уста но ве је Не да Бо жо вић из Кра
гу јев ца, Цр ну ћан ска 2, ЈМБГ 2503984725034. Упи сан и 
упла ћен основ ни ка пи тал у из но су од 1.000,00 ди на ра 
пре ма по твр ди Вој во ђан ске бан ке а.д., Но ви Сад од 10. 
ав гу ста 2017. го ди не. Де лат ност уста но ве 85.10 пред
школ ско обра зо ва ње и 88.91 де лат ност днев не бри ге о 
де ци. Ли це овла шће но за за сту па ње је Не да Бо жо вић, 
ЈМБГ 2503984725034, вр ши лац ду жно сти ди рек то ра.

Фи. број 112/17 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 1729919

При вред ни суд у Кра гу јев цу, ре ше њем Фи. број 
113/17 од 14. ав гу ста 2017. го ди не упи сао је у суд ски 
ре ги стар, у ре ги стар ском уло шку број 512600 Пред
школ ска уста но ва „Ду га”, Кња за Ми ло ша 178 Аран ђе
ло вац, по дат ке:

Упи су је се Пан тић Сне жа на из Аран ђе лов ца, 
ЈМБГ 2904957726821 ди рек тор, нео гра ни че но (дру ги 
ман дат) по чев од 1. ав гу ста 2017. го ди не.

Фи. број 113/17 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 1729919

При вред ни суд у Кра гу јев цу, ре ше њем Фи. број 
115/17 од 17. ав гу ста 2017. го ди не упи сао је у суд ски 
ре ги стар, у ре ги стар ском уло шку број 517500 Цен тар 
за со ци јал ни рад „Ћу при ја” у Ћу при ји, Ца ра Ла за ра 89, 
по дат ке:

Упи су је се про ме на ли ца овла шће ног за за сту па
ње та ко што се бри ше Љу би сав Ђу ка но вић, ди рек тор, а 
упи су је се Дра га на Ми хај ло вић, ЈМБГ 0301971727810 
ди рек тор – нео гра ни че но.

Фи. број 115/17 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 1729919

При вред ни суд у Кра гу јев цу, ре ше њем Фи. број 
116/17 од 17. ав гу ста 2017. го ди не упи сао је у суд ски ре
ги стар, у ре ги стар ском уло шку број 537500 Уста но ва 
спорт скоре кре а тив ни цен тар „Бо рац”, Па ра ћин, по дат ке:

Упи су је се про ме на ли ца овла шће ног за за сту па ње 
та ко што се бри ше Да ли бор Ђо кић из Па ра ћи на, На
ред ни ка Ми лун ке Са вић 12/4, ЈМБГ 1210981723218, 

вр ши лац ду жно сти ди рек то ра, а упи су је се Алек сан
дар Три фу но вић из ме са Бу си ло вац, оп шти на Па ра ћин, 
ЈМБГ 2009990722816 вр ши лац ду жно сти ди рек то ра – 
нео гра ни че но.

Фи. број 116/17 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 1729919

При вред ни суд у Кра гу јев цу, ре ше њем Фи. број 
117/17 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло
шку број 538300 По зо ри ште „Па ра ћин”, Па ра ћин, по
дат ке:

Из вр ше на је про ме на функ ци је ли ца овла шће ног 
за за сту па ње уста но ве. Бри ше се из суд ског ре ги стра 
Мар ко Шће па но вић из Па ра ћи на, ди рек тор а упи су је се 
Мар ко Шће па но вић из Па ра ћи на као вр ши лац ду жно
сти ди рек то ра По зо ри ште „Па ра ћин”, Па ра ћин.

Фи. број 117/17 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 1729919

При вред ни суд у Кра гу јев цу, ре ше њем Фи. број 
118/17 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 529500 Цен тар за по ро дич ни сме штај и 
усво је ње „Ћу при ја” у Ћу при ји, по дат ке:

Уста но ва је из вр ши ла про ме ну ли ца овла шће ног 
за за сту па ње, та ко да се из суд ског ре ги стра бри ше 
Хри стос Алек со пу лос, вр ши лац ду жно сти ди рек то ра, а 
упи су је Игор Стан ко вић из Ћу при је, вр ши лац ду жно
сти ди рек то ра.

Фи. број 118/17 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 1729919

При вред ни суд у Кра гу јев цу, ре ше њем Фи. број 
119/17 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло
шку број 518800 ОШ „Сте ван Син ђе лић”, Вој ска, по
дат ке:

Уста но ва вр ши про ме ну ли ца овла шће ног за за сту
па ње, па се из суд ског ре ги стра бри ше Ве сна Ми лић, 
вр ши лац ду жно сти ди рек то ра шко ле, а упи су је се Ма ја 
Стој ме но вић из Сви лајн ца – ди рек тор шко ле.

Фи. број 119/17 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 1729919

При вред ни суд у Кра гу јев цу, ре ше њем Фи. број 
120/17 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло
шку број 514300 Исто риј ски ар хив „Сред ње По мо ра
вље”, Ја го ди на, по дат ке:

Уста но ва је из вр ши ла про ме ну ли ца овла шће ног 
за за сту па ње, па се из суд ског ре ги стра бри ше Све тла на 
Ми шко вић из Ја го ди не ди рек тор, а упи су је се Ми о драг 
Мар ко вић вр ши лац ду жно сти ди рек то ра са нео гра ни
че ним овла шће њи ма за за сту па ње.

Фи. број 120/17 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 1729919

При вред ни суд у Кра гу јев цу, ре ше њем Фи. број 
121/17 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло
шку број 538300 За ви чај ни му зеј Ја го ди на, по дат ке:

Уста но ва је из вр ши ла про ме ну ли ца овла шће ног 
за за сту па ње, та ко да се у суд ски ре ги стар упи су је Ср
ђан Ми ле тић в.д. ди рек то ра, са нео гра ни че ним овла
шће њи ма за за сту па ње, а бри ше се Ср ђан Ђор ђе вић, 
вр ши лац ду жно сти ди рек то ра.

Фи. број 121/17 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 1729919

При вред ни суд у Кра гу јев цу, ре ше њем Фи. број 
125/17 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло
шку број 510100 Тр го вин ско уго сти тељ ска шко ла „То
за Дра го вић”, Кра гу је вац, Са ве Ко ва че ви ћа 25, по дат ке:

Упи су је се у суд ски ре ги стар про ме на ли ца овла
шће ног за за сту па ње та ко што се бри ше Љи ља на Га
ври ло вић (ЈМБГ 1012974726), в.д. ди рек то ра, а упи су је 
се Иви ца Миљ ко вић (ЈМБГ 2110975720028) из Кра гу
јев ца као вр ши лац ду жно сти ди рек то ра шко ле.

Фи. број 125/17 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 1729919
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93/17 од 5. ју ла 2017. упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре
ги стар ском уло шку број 538800 Здравствена установа 
поликлиника „ДЗ – Св. Стефан” Аранђеловац, податке:

Оснивање Здравствене установе поликлинике 
„ДЗ – Св. Стефан” Аранђеловац, са седиштем у Улици 
књаза Милоша 30. Оснивач и директор установе је др 
Огњен Зечевић из Аранђеловца, ЈМБГ 1612989721827.

Делатност установе је 8622 – специјалистичка ме
дицинска пракса.

Установа у оквиру своје делатности обавља:
– специјалистичке лекарске прегледе, дијагностике 

и терапијске интервенције из области опште хирургије, 
интерне медицине, физикалне медицине и рехабилита
ције за чије извођење није потребна општа анестезија, 
тј. по чијем обављању није неопходан вишечасовни над
зор над здравственим стањем болесника;

– прати савремена стручна и научна достигнућа 
у области здравља и пружа грађанима информације и 
савете за очување здравља.

Фи. број 93/17 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 1729930

При вред ни суд у Кра гу јев цу, ре ше њем Фи. број 
105/17 од 25. ју ла 2017. упи сао је у суд ски ре ги стар, у 
ре ги стар ском уло шку број 538900 Пред школ ска уста
но ва „Ави он чић”, Кра гу је вац, по дат ке:

Осни ва се Пред школ ска уста но ва  „Ави он чић”, 
Кра гу је вац са се ди штем у Кра ља Пе тра Пр вог 8/3, у 
Кра гу јев цу. Осни вач уста но ве је „Sa va Buil ding” d.o.o., 
Кра гу је вац, са се ди штем у Све то за ра Мар ко ви ћа 8б/12 
у Кра гу јев цу, ма тич ни број 21157333, ПИБ 109298314. 
Упи сан и упла ћен но вча ни основ ни ка пи тал у из но су 
од 1.000,00 ди на ра пре ма по твр ди ProC re dit Ban k а.д. 
Бе о град, од 21. ју ла 2017. го ди не. Ли це овла шће но за 
за сту па ње уста но ве је Бо ја на Ка лу ше вић из Кра гу јев ца 
(ЈМБГ 2406989725029) – ди рек тор са нео гра ни че ним 
овла шће њи ма за за сту па ње. Де лат ност уста но ве: 85.10, 
88.91 и 93.29.

Фи. број 105/17 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 1729930

ПРИВРЕДНИСУДУНИШУ

При вред ни суд у Ни шу, ре ше њем Фи. број 124/2017 
упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку број 
166/1, по дат ке:

Уни вер зи тет у При шти ни са при вре ме ним се ди
штем у Ко сов ској Ми тро ви ци, вр ши про ме ну ли ца 
овла шће ног за за сту па ње та ко што се бри ше Срећ ко 
Ми ла чић рек тор, а упи су је се Бла го је Не дељ ко вић вр
ши лац ду жно сти рек то ра. 

Фи. број 124/2017 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1730057

При вред ни суд у Ни шу ре ше њем Фи. број 
122/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском 
уло шку број РУ 51100, по дат ке:

Пред школ ска уста но ва „Ве се ло де тињ ство” Ле
шак, вр ши про ме ну по да та ка за ли це овла шће но за за
сту па ње (про ме на пре зи ме на) та ко што се бри ше Ве сна 
Ра до са вље вић ди рек тор, а упи су је се Ве сна Пан то вић 
ди рек тор.

Фи. број 122/2017 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1730058

При вред ни суд у Ни шу, ре ше њем Фи. број 119/2017 
упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку број 
РУ 729, по дат ке:

Деч ји вр тић „Пче ли ца Ма ја” Ко сов ска Ка ме ни ца, 
вр ши пр о ме ну на зи ва уста но ве та ко да но ви на зив гла
си: Пред школ ска уста но ва „Пче ли ца  Ма ја” Ко сов ска 
Ка ме ни ца.

Фи. бр ој 119/2017 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1730059

При вред ни суд у Ни шу, ре ше њем Фи. број 118/2017 
упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку број 
179, по дат ке:

Основ на шко ла „До си теј Об ра до вић” Пар теш, вр
ши про ме ну ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко што се 
бри ше Цвет ко Ми тро вић в.д. ди рек то ра, а упи су је се 
Ран ко Ри стић в.д. ди рек то ра.

Фи. број 118/2017 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1730060

При вред ни суд у Ни шу, ре ше њем Фи. број 
125/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском 
уло шку број 5142, по датке:

Здрав стве на уста но ва Апо те ка „Ден тал” Кур шу мли
ја, вр ши упис огран ка под на зи вом „Ден тал 5” са се ди
штем у Тр го ви шту, Кра ља Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа 24.

Де лат но сти огран ка: 4773, 4774, 4775.
Фи. број 125/2017 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1730061

При вред ни суд у Ни шу Ре ше њем Фи. број 120/2017 
упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку број 
554, по дат ке:

Дом здра вља Жи то ра ђа, вр ши про ме ну ли ца овла
шће ног за за сту па ње та ко што се бри ше др Да ни је ла 
Тон чић ди рек тор, а упи су је се др Да ли бор Ве лич ко вић 
в.д. ди рек то ра, са овла шће њи ма без огра ни че ња.

Фи. број 120/2017 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1730062

При вред ни суд у Ни шу Ре ше њем Фи. број 117/2017 
упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку број 
РУ 1373, по дат ке:

Основ на шко ла „Брат ство” Стре зов це, вр ши про
ме ну ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко што се бри ше 
Сла ви ша Ан тић ди рек тор, а упи су је се Не го ван Ва сић 
в.д. ди рек то ра. 

Фи. број 117/2017 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1730063

При вред ни суд у Ни шу Ре ше њем Фи.бр. 107/2017 
упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку 
број 1493, по дат ке:

Основ на шко ла „Љуп че Шпа нац” Бе ла Па лан ка 
вр ши про ме ну ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко што 
се бри ше Ћи рић Да ни је ла вр ши лац ду жно сти ди рек то
ра, а упи су је се Ћи рић Да ни је ла ди рек тор, пот пу но и 
нео гра ни че но.

Фи. број 107/2017 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1730078

При вред ни суд у Ни шу Ре ше њем Фи. број 121/2017 
упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку број 
14617, по дат ке:

Сту дент ски кул тур ни цен тар Ниш вр ши про ме ну 
функ ци је ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко што се 
бри ше Дра ган Пет ко вић в.д. ди рек то ра, а упи су је се 
Дра ган Пет ко вић ди рек тор, без огра ни че ња.

Фи. број 121/2017 – Из При вред ног су да Ниш.
 1730079

При вред ни суд у Ни шу ре ше њем Фи. број 123/2017 
упи са је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку број 
12170, по дат ке:

Ме ди цин ска шко ла „Др Алек са Са вић” Про ку пље 
вр ши про ме ну функ ци је ли ца овла шће ног за за сту па ње 
та ко што се бри ше Не бој ша Лу кић вр ши лац ду жно сти 
ди рек то ра, а упи су је се Не бој ша Лу кић ди рек тор са 
овла шће њи ма без огра ни че ња.

Фи. број 123/2017 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1730080

обавештења правних и 
физичких лица

Јавни извршитељ Светлана Манић, име но ва на 
за под руч је Ви шег су да у Бе о гра ду и При вред ног су да 
у Бе о гра ду, у из вр шном по ступ ку по пред ло гу из вр шног 
по ве ри о ца Pi ra e us bank ak ci o nar sko dru štvo Be o grad (No
vi Be o grad), Бе о град – Но ви Бе о град, Ми лен ти ја По
по ви ћа 5б, МБ 17082990, ПИБ 100000627, број ра чу на 
125200404 ко ји се во ди код Бан ке Pi ra e us bank a.d., број 
ра чу на 908000000001250114 ко ји се во ди код бан ке На
род на бан ка Ср би је, ко га за сту па ју Во ји слав Ла за ре вић, 

ди рек тор, адв. Не бој ша Ра до вић, Но ви Сад, Ва се Ста ји
ћа 28, про тив из вр шног ду жни ка Ди ми три Ко рит сас, Бе
о град – Во ждо вац, Ум чар ска 11, ЈМБГ 2102980660041, 
ра ди на пла те нов ча ног по тра жи ва ња из нос од 159.601,43 
ди на ра, на основу ве ро до стој не ис пра ве, 11. сеп тем бра 
2017. го ди не до но си сле де ће ре ше ње.

По ста вља се адво кат Ли ди ја Ми лу ти но вић из Бе
о гра да, Бо шка Бу хе 7/7, за при вре ме ног за ступ ни ка 
из вр шном ду жни ку Ди ми три Ко рит сас, Бе о град – Во
ждо вац, Ум чар ска 11, ЈМБГ 2102980660041, ко ји је не
по зна тог бо ра ви шта и пре би ва ли шта.

При вре ме ни за ступ ник пред у зи ма ће рад ње у овом 
по ступ ку у име из вр шног ду жни ка све док се из вр шни 
ду жник или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред јав ним 
из вр ши те љем. 1729921

неважеће исправе

–ЛИЧНЕКАРТЕ–
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056386/2017 од 09.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003404965 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ми ло ше вић Мир ја на, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/032971/17
Ре ше њем ПУ Бор број 2055335/2017 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006297599 из да та од ПУ 
Бор на име Ди ми три је вић Са ша, Бор, Бор.  01/032972/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056403/17 од 12.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007133788 из да та од ПУ 
Кру ше вац на име Ми ло ва но вић Маг да ле на, Гр кља не, Кру ше вац.  

01/032973/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056422/2017 од 25.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005297804 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Га ва зо вић Сте фан, Де ди на, Кру ше вац.  

01/032974/17
Ре ше њем ПУ Бор број 2055334/2017 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00602902 из да та од ПУ 
Бор на име Мла де но вић Алек сан дар, Бор, Бор.  01/032975/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056439/2017 од 31.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003961841 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ни ко лић Бо бан, Гло бо дер, Кру ше вац.  

01/032976/17
Ре ше њем ПС Пе ћин ци број 20566 од 07.07.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6225084 из да та од ПС Пе
ћин ци на име Ју го вић Го ран, Огар, Пе ћин ци.  01/032977/17

Ре ше њем ПС Зе мун број 205.2849 од 31.07.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007423544 из да та од ПС Зе
мун на име Ко ва че вић Ми лан ка, Бе о град, Зе мун.  01/032978/17

Ре ше њем ПС Пе ћин ци број 20565 од 04.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4471750 из да та од ПС Пе
ћин ци на име Жи ва но вић Ми ли ца, Кар лов чић, Пе ћин ци.  

01/032979/17
Ре ше њем ПС Зе мун број 205.2/767 од 10.07.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008673580 из да та од ПС Зе
мун на име Пе јић Љу бин ка, Бе о град, Бе о град.  01/032980/17

Ре ше њем ПС Пе ћин ци број 20564 од 04.07.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7339752 из да та од ПС Пе
ћин ци на име Бо шњак Пре драг, Аша ње, Пе ћин ци.  01/032981/17

Ре ше њем ПС Пе ћин ци број 20563 од 27.06.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3378000 из да та од ПС Пе
ћин ци на име Пе три че вић Сте фан, Кар лов чић, Пе ћин ци.  

01/032982/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056399/2017 од 12.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003741201 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ди ми три је вић Дра га на, Ве ли ки Куп ци, 
Кру ше вац.  01/032983/17

Ре ше њем ПС Пе ћин ци број 20562 од 27.07.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4797125 из да та од ПС Пе
ћин ци на име Илић Вла ди мир, Су бо ти ште, Пе ћин ци.  

01/032984/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056366/2017 од 30.06.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006295028 из да та од ПУ 
Кру ше вац на име Са вић Мир ја на, Ма ли Ши ље го вац, Кру ше вац.  

01/032985/17
Ре ше њем ПУ Ужи це број 205272/17 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004188843 из да та од ПУ 
Ужи це на име Те шић Стан ка, Ужи це, Ужи це.  01/032986/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056367/2017 од 02.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005902707 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ми лен ко вић Стра хи ња, Ка пи џи ја, Кру ше вац. 

 01/032987/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056435/2017 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003207492 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ми ло ше вић Ми лан, Дво ра не, Кру ше вац.  

01/032988/17
Ре ше њем ПУ Ужи це број 20269/17 од 31.07.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008630115 из да та од ПУ 
Ужи це на име Ле кић Пет ко, Рав ни, Ужи це.  01/032989/17

Ре ше њем ПС Зе мун број 205.2/811 од 20.07.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008535468 из да та од ПС Зе
мун на име Пе тров ски Ми о драг, Бе о град, Бе о град.  01/032990/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 205279/2017 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007113641 из да та од ПУ 
Ужи це на име Дра шкић Жељ ко, Ужи це, Ужи це.  01/032991/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 205241/17 од 13.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006979653 из да та од ПУ 
Ужи це на име Брај ко вић Бо ри сав, Ужи це, Ужи це.  01/032992/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 205271/2017 од 31.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008147146 из да та од ПУ 
Ужи це на име Ће вриз Ми лан, Ужи це, Ужи це.  01/032993/17
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Ре ше њем ПС Зе мун број 205.57/17ZP од 14.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006231391 из да та од ПС 
Зе мун на име Сте ва но вић Вла ди мир, Бе о град, Зе мун.  

01/032994/17
Ре ше њем ПС Зе мун број 205.2853 од 01.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004385643 из да та од ПУ 
Гњи ла не на име Си мић Де јан, Зе мун, Бе о град.  01/032995/17

Ре ше њем ПС Зе мун број 205.2851 од 31.07.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004989524 из да та од ПС 
Чу ка ри ца на име Да нић Та ма ра, Зе мун, Бе о град.  01/032996/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 20571122/17 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003151661 из да та од ПУ 
Ја го ди на на име Да јић Иван, Ја го ди на, Ја го ди на.  01/032997/17

Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 205.4309 од 02.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007754854 из да та од ПС 
Ла за ре вац на име Ле чић Не над, Сту би ца, Ла за ре вац.  01/032998/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2315 од 02.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008392832 из да та од ПС Сур
чин на име Обре но вић Ни ко ла, Сур чин, Бе о град.  01/032999/17

Ре ше њем ПС Ста ра Па зо ва број 205.4249/17 од 02.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008089633 из да та од 
ПС Ста ра Па зо ва на име Ја пун џић Сав ка, Но ва Па зо ва, Бе о град.  

01/033000/17
Ре ше њем ПС Ста ра Па зо ва број 205.4250/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008612607 из да та од 
ПС Ста ра Па зо ва на име Пре ше ло Мар ко, Ста ра Па зо ва, Ста ра 
Па зо ва.  01/033001/17

Ре ше њем ПС Кру пањ број 2052648/17 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006699001 из да та од ПС 
Кру пањ на име Ча јић Са ша, Кра са ва, Кру пањ.  01/033002/17

Ре ше њем ПС Кру пањ број 2052664/17 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003937988 из да та од ПС 
Кру пањ на име Гво зде но вић Сла ви ца, Кру пањ, Кру пањ.  

01/033003/17
Ре ше њем ПС Љиг број 20570899/17 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004621324 из да та од ПС 
Љиг на име Ми тро вић Са ша, Љиг, Љиг.  01/033004/17

Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 205160/2017 од 26.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007550180 из да та од 
ПС Бу ја но вац на име Ни чић Пре драг, Срп ска Ку ћа, Бу ја но вац.  

01/033005/17
Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 205156/2017 од 25.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004106312 из да та од 
ПС Бу ја но вац на име Ре џе пи Азам, Ве ли ки Тр но вац, Бу ја но вац.  

01/033006/17
Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 205130/2017 од 23.06.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003520653 из да та од 
ПС Бу ја но вац на име Шем се дин Осма ни, Бу ја но вац, Бу ја но вац.  

01/033007/17
Ре ше њем ПС Зе мун број 205.1796 од 14.07.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008591331 из да та од ПС 
Зе мун на име Сте во вић Сте фан, Бе о град, Но ви Бе о град.  

01/033008/17
Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 205150/2017 од 20.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004971042 из да та од 
ПС Бу ја но вац на име Бе ћи ри Мир је те, Би ља ча, Бу ја но вац.  

01/033009/17
Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 205146/2017 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008205734 из да та од 
ПС Бу ја но вац на име Стој ко вић Сто ја дин, Лпар дин це, Бу ја но вац.  

01/033010/17
Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 205145/2017 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008216788 из да та од 
ПС Бу ја но вац на име Стој ко вић Гор да на, Ло пар дин це, Бу ја но вац.  

01/033011/17
Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 205159/2017 од 26.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006913015 из да та од 
ПС Бу ја но вац на име Ду ра ку Ар бен, Бре зни ца, Бу ја но вац.  

01/033012/17
Ре ше њем ПС Зе мун број 205.2798 од 18.07.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008597712 из да та од ПС Зе
мун на име За рић Ми лан, Бе о град, Но ви Бе о град.  01/033013/17

Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 205166/2017 од 31.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003996557 из да та од ПС 
Бу ја но вац на име Ђим ши ти Амир, Ве ли ки Тр но вац, Бу ја но вац.  

01/033014/17
Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 205164/2017 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00333851 из да та од 
ПС Бу ја но вац на име Фе та хи Се дат, Ве ли ки Тр но вац, Бу ја но вац. 

 01/033015/17
Ре ше њем ПС Зе мун број 205.258/17ЗП од 18.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006417076 из да та од 
ПС Зе мун на име Сте фа но вић Сне жа на, Бе о град, Зе мун.  

01/033016/17
Ре ше њем ПС Вла ди мир ци број 20570551/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003162597 из да та од 
ПС Вла ди мир ци на име Сла ви ца Га јић, Ја ло вик, Вла ди мир ци.  

01/033017/17
Ре ше њем ПС Ко це ље ва број 20540605/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009059457 из да та од 
ПС Ко це ље ва на име Га ври ло вић Ми лан, Ко це ље ва, Ко це ље ва.  

01/033018/17
Ре ше њем ПС Ко це ље ва број 20570376/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007286847 из да та од 
ПС Ко це ље ва на име Мар ко вић Зо ран, Ко це ље ва, Ко це ље ва.  

01/033019/17
Ре ше њем ПС Зе мун број 205.256/17ЗП од 14.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009132105 из да та од 
ПС Зе мун на име Ла лић Ми лан, Бе о град, Зе мун.  01/033020/17

Ре ше њем ПС Бо га тић број 20570884/17 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006507185 из да та од ПС 
Бо га тић на име Про кић Бо ја на, Ду бље, Бо га тић.  01/033021/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516494/17 од 07.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006566196 из да та од 
ПУ Ша бац на име Пе тро вић Мир ја на, Гор ња Врањ ска, Ша бац.  

01/033022/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516493/17 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009519484 из да та од ПУ 
Пи рот на име Ми ло рад Ма нић, Ша бац, Ша бац.  01/033023/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516492/17 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002193629 из да та од ПУ 
Ша бац на име Ко јић Алек сан дар, Ша бац, Ша бац.  01/033024/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516491/17 од 04.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009517244 из да та од 
ПУ Ша бац на име Мак си мо вић Је ле на, Ша бац, Ша бац.  

01/033025/17
Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516490/17 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007857121 из да та од ПУ 
Ша бац на име Јо ва но вић Не ма ња, Ша бац, Ша бац.  01/033026/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516484/17 од 17.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003728027 из да та од ПУ 
Ша бац на име Јев тић Мар ко, Бо го са вац, Ша бац.  01/033027/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516492/17 од 07.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006152483 из да та од 
ПУ Ша бац на име Јо ва но вић Алек сан дар, Ша бац, Ша бац.  

01/033028/17
Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516497/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004322902 из да та од 
ПУ Ша бац на име Бо јић Су за на, Ри ба ри, Ша бац.  01/033029/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516496/17 од 08.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007181896 из да та од 
ПУ Ша бац на име Ђу ка но вић Мла ден, Ша бац, Ша бац.  

01/033030/17
Ре ше њем ПУ Ша бац број 205495/17 од 30.06.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006330703 из да та од ПУ 
Ша бац на име Стај чић Три фун, Ша бац, Ша бац.  01/033031/17

Ре ше њем ПС Ча је ти на број 013205*4040/17 од 01.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007619447 из да та од 
ПС Ча је ти на на име Јев ђе вић Дан ко, Зла ти бор, Ча је ти на.  

01/033032/17
Ре ше њем ПС До ље вац број 20542/17 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006687794 из да та од ПС 
До ље вац на име Ан тић Сте ван, Ма ло ши ште, До ље вац.  

01/033033/17
Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516505/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003727829 из да та од 
ПУ Ша бац на име Ту цић Си ни ша, Пе тло ва ча, Ша бац.  

01/033034/17
Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516506/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005230780 из да та од 
ПУ Ша бац на име Ра до ва но вић Вла да, Су тје ска, Бе о град.  

01/033035/17
Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 0320566836/17 од 

24.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002924225 
из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Кне же вић Зо ри ца, Бач ка Па лан
ка, Бач ка Па лан ка.  01/033036/17

Ре ше њем ПС Га џин Хан број 14/2017 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8211876 из да та од ПС 
Га џин Хан на име Илић Мо мир, Ко прив ни ца, Га џин Хан.  

01/033037/17
Ре ше њем ПС Осе чи на број 20570801/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007368198 из да та од 
ПС Осе чи на на име Јо ло вић Ми ле, Осе чи на, Осе чи на.  

01/033038/17
Ре ше њем ПС Жи то ра ђа број 2051642/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6360799 из да та од 
ПС Жи то ра ђа на име Илић Злат ко, По ди на, Жи то ра ђа.  

01/033039/17
Ре ше њем ПУ Ки кин да број 052057228 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008605085 из да та од 
ПУ Ки кин да на име Бу до вал чев Ду шан, Иђош, Ки кин да.  

01/033040/17
Ре ше њем ПУ Ки кин да број 052057222 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008514594 из да та од 
ПУ Ки кин да на име На шпа лић Пе тар, Ве ли ка Хо ча, Ора хо вац.  

01/033041/17
Ре ше њем ПУ Ки кин да број 052057226 од 08.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004756741 из да та од 
ПУ Ки кин да на име Ди мо вић Го ран, Но ви Ко зар ци, Ки кин да.  

01/033042/17
Ре ше њем ПУ Ки кин да број 052057221 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006441331 из да та од 
ПУ Ки кин да на име Ми шков Ми лан, Ки кин да, Ки кин да.  

01/033043/17
Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20570296/171 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006588755 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Ла зић Ма ја, Ва ље во, Ва ље во.  01/033044/17

Ре ше њем 205.1407/17 број 205.1407/17 од 08.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004755808 из да та од 
ПУ Ки кин да на име Јев то вић Не над, Мр ча јев ци, Ча чак.  

01/033045/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 205399/17 од 03.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008548200 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ка ра јић Ог њен, Мр ча јев ци, Ча чак.  01/033046/17

Ре ше њем ПС Бо ље вац број ПС Бо ље вац од 24.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3999176 из да та од 
ПС Бо ље вац на име Ста но је вић Игор, Ма ли Из вор, Ча чак.  

01/033047/17
Ре ше њем ПС Зе мун број 205.255/17ЗП од 13.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003259796 из да та од 
ПС Зе мун на име Зи мо ња Јо ван, Зе мун, Зе мун.  01/033048/17

Ре ше њем ПУ Ки кин да број 0520857225 од 04.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008170104 из да та од 
ПУ Ки кин да на име Ђу ђа Јон, Ки кин да, Ки кин да.  01/033049/17

Ре ше њем ПС Зе мун број 205.270/17ЗП од 31.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008314504 из да та од 
ПС Зе мун на име Са рић Бо ја на, Зе мун, Зе мун.  01/033050/17

Ре ше њем ПС Зе мун број 205.267/17ЗП од 27.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005623141 из да та од ПС 
Зе мун на име Ми ли во је вић Сте фан, Зе мун, Зе мун.  01/033051/17

Ре ше њем ПУ Ки кин да број 052057227 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004498413 из да та од ПУ 
Ки кин да на име Сив чев Зо ран, Ки кин да, Ки кин да.  01/033052/17

Ре ше њем ПС Ћи ће вац број 2054432/17 од 24.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008830464 из да та од ПС 
Ћи ће вац на име Пе јић Урош, Ћи ће вац, Ћи ће вац.  01/033053/17

Ре ше њем ПУ Но ви Па зар број 20568663/17 од 28.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008188823 из да та од 
ПУ Но ви Па зар на име Ла зо вић Стра хи ња, Но ви Па зар, Кра ље во.  

01/033054/17
Ре ше њем ПС Ча је ти на број 01320541/17 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003824711 из да та од 
ПУ Но ви Па зар на име Ци ме ша Сне жа на, Кри ва Ре ка, Ча је ти на.  

01/033055/17
Ре ше њем ПС Зе мун број 205.268/17ЗП од 27.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008116683 из да та од ПС 
Зе мун на име Му ми но вић Иви ца, Зе мун, Зе мун.  01/033056/17

Ре ше њем ПС Зе мун број 205.269/17ЗП од 28.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008864123 из да та од 
ПС Зе мун на име Ба бић Вла ди мир, Зе мун, Зе мун.  01/033057/17

Ре ше њем ПС Зе мун број 205.254/17ЗП од 07.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004442796 из да та од 
ПС Зе мун на име Ма сти ло вић Ја на, Зе мун, Зе мун.  01/033058/17

Ре ше њем ПС Зе мун број 205.2138/17Б од 11.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003704517 из да та од ПС 
Зе мун на име Стан ко вић Љи ља на, Зе мун, Зе мун.  01/033059/17

Ре ше њем ПС Зе мун број 205.2136/17Б од 10.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005999148 из да та од 
ПС Зе мун на име Сте па но вић Иван, Зе мун, Зе мун.  01/033060/17

Ре ше њем ПС Зе мун број 205.2137/17Б од 10.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006417932 из да та од 
ПС Зе мун на име Ли кић Жељ ко, Зе мун, Зе мун.  01/033061/17

Ре ше њем ПС Зе мун број 205.2149/17Б од 27.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005534067 из да та од 
ПС Зе мун на име Си мић Сне жа на, Зе мун, Зе мун.  01/033062/17

Ре ше њем ПС Ча је ти на број 0132713/17 од 08.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 011218956 из да та од 
ПУ Ужи це на име Ста ма то вић Сре тен, Си ро гој но, Ча је ти на.  

01/033063/17
Ре ше њем ПС Зе мун број 205.2150/17Б од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007417542 из да та од 
ПС Зе мун на име Рус Зо ри ца, Зе мун, Зе мун.  01/033064/17

Ре ше њем ПС Зе мун број 205.2140/17Б од 13.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005571224 из да та од 
ПС Зе мун на име Ста ни шић Све то зар, Угри нов ци, Зе мун.  

01/033065/17
Ре ше њем ПУ Про ку пље број 205152 од 02.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006990298 из да та од ПУ 
Про ку пље на име Ан дрић Не бој ша, Про ку пље, Про ку пље.  

01/033066/17
Ре ше њем ПС Зе мун број 205.2141/17Б од 13.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004282620 из да та од 
ПС Зе мун на име Виг ње вић Сло бо дан ка, Зе мун, Зе мун.  

01/033067/17
Ре ше њем ПУ Ша бац број 205504/17 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008695965 из да та од ПУ 
Ша бац на име То до ро вић Бу ди мир, Ша бац, Ша бац.  

01/033068/17
Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516503/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009147373 из да та од 
ПУ Ша бац на име Ко ва че вић Ђор ђе, Ли по лист, Ша бац.  

01/033069/17
Ре ше њем ПУ Ша бац број 2051650217 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006184672 из да та од 
ПУ Ша бац на име Ва си ље вић Же ли мир, По сав ски При чи но вић, 
Ша бац.  01/033070/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 2051650117 од 08.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007013252 из да та од 
ПУ Ша бац на име Јо ва но вић Ми лан, Жа бар, Ша бац.  

01/033071/17
Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516500/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009454974 из да та од 
ПУ Ша бац на име Пе тро вић Ми ло рад, По сав ски При чи но вић, 
Ша бац.  01/033072/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20569765/171 од 02.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003614101 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Је вре мо вић Ог њен, Ва ље во, Ва ље во.  

01/033073/17
Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516499/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004371944 из да та од 
ПУ Ша бац на име Па вло вић Бран ко, Ша бац, Ша бац.  

01/033074/17
Ре ше њем ПС Зе мун број 205.2142/17Б од 18.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006376735 из да та од 
ПС Зе мун на име То ма со вић Дра ган, Зе мун, Зе мун.  

01/033075/17
Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20569548/171 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006988334 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Ма тић Ве ра, Ва ље во, Ва ље во.  01/033076/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 20565325/17 од 03.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004127683 из да та од ПС 
Но ви Бе о град на име Јо ва но вић Ми ло мир, Ко сје рић, Ко сје рић.  

01/033077/17
Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20569453/171 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003757473 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Дам ња но вић Бо јан, Ва ље во, Ва ље во.  

01/033078/17
Ре ше њем ПС Зе мун број 205.2143/17Б од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008210297 из да та од 
ПС Зе мун на име Штр бац Бо жо, Зе мун, Зе мун.  01/033079/17

Ре ше њем ПС Зе мун број 205.1139/17Б од 12.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007849098 из да та од ПС 
Зе мун на име Кре со вић Љу би ша, Зе мун, Зе мун.  01/033080/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20570362/17 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004701819 из да та од ПУ 
Ва ље во на име Ла за ре вић Го ран, Ва ље во, Ва ље во.  01/033081/17
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Ре ше њем ПС Зе мун број 205.2144/17Б од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004463035 из да та од 
ПС Зе мун на име Ма цу ра Сте фан, Зе мун, Зе мун.  01/033082/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20570355/171 од 04.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004915898 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Илић Сре тен, Ва ље во, Ва ље во.  01/033083/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20569364/171 од 01.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004039252 из да та од ПУ 
Ва ље во на име Обу ћи на Ми лош, Ва ље во, Ва ље во.  01/033084/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20569269/171 од 31.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009583584 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Јан ко вић Ми лан, Ва ље во, Ва ље во.  

01/033085/17
Ре ше њем ПС Ко сје рић број 20563020/17 од 25.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006270230 из да та од 
ПС Ко сје рић на име Ра до ва но вић То ми слав, Ко сје рић, Ко сје рић. 

 01/033086/17
Ре ше њем ПУ Ва ље во број 2051990/171 од 24.02.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002768380 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Гли шић Не ма ња, Ва ље во, Ва ље во.  

01/033087/17
Ре ше њем ПС Ко сје рић број 205548/1717 од 14.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004030967 из да та од 
ПС Ко сје рић на име Ко стић Ни ко ла, Ко сје рић, Ко сје рић.  

01/033088/17
Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20519909/171 од 24.02.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007800166 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Бог да но вић Дра ган, По пуч ке, Ва ље во.  

01/033089/17
Ре ше њем ПС Ко сје рић број 2056502417 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007043493 из да та од 
ПС Ко сје рић на име Ди ми три је вић Де јан, Ко сје рић, Ко сје рић.  

01/033090/17
Ре ше њем ПС Ко сје рић број 2056312117 од 26.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009208969 из да та од 
ПС Ко сје рић на име Сто ја но вић Дра го слав, Мр чи ћи, Ко сје рић.  

01/033091/17
Ре ше њем ПС Обре но вац број 205.2347/2017 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004282500 из да та од 
ПС Обре но вац на име Ла ло вић Ле по са ва, Ба рич, Ба рич.  

01/033092/17
Ре ше њем ПС Ко сје рић број 20563323/17 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005689851 из да та од 
ПС Ко сје рић на име Ди ми три је вић Злат ко, Ма ко ви ште, Ко сје рић.  

01/033093/17
Ре ше њем ПС Ко сје рић број 2055454 од 10.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006117971 из да та од ПС 
Ко сје рић на име Јо ва но вић Ве ра, Ко сје рић, Ко сје рић.  

01/033094/17
Ре ше њем ПС Ко сје рић број 20561219 од 20.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007144186 из да та од ПС 
Ко сје рић на име Јок си мо вић Па вле, Ко сје рић, Ко сје рић.  

01/033095/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051397/17 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003802498 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ра бре но вић Зо ран, Љу бић, Ча чак.  01/033096/17

Ре ше њем ПС Обре но вац број 205.2351/17 од 03.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003171027 из да та од 
ПС Обре но вац на име Пе тро вић Ра де, Обре но вац, Обре но вац.  

01/033097/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051390/17 од 01.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003503521 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ву ка ши но вић Ол га, Ча чак, Ча чак.  01/033098/17

Ре ше њем ПС Обре но вац број 205.2350/17 од 03.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009316657 из да та од 
ПС Обре но вац на име Јо ва но вић Мир ја на, Рва ти, Обре но вац.  

01/033099/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 205.1400/17 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009693360 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ву ка ди но вић Вла де, Па ко вра ће, Ча чак.  

01/033100/17
Ре ше њем ПС Обре но вац број 205.2348/2017 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005755464 из да та од 
ПС Обре но вац на име Па нић Пе тар, Звеч ка, Обре но вац.  

01/033101/17
Ре ше њем ПС Али бу нар број 20570630/17 од 14.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6280923 из да та од 
ПС Али бу нар на име Ва лен тин Вр ка, Се ле уш, Али бу нар.  

01/033102/17
Ре ше њем ПС Вла ди чин Хан број 20552/2017 од 

03.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008484463 из да та од ПС Вла ди чин Хан на име Ра ма но вић Шу ле, 
Жи то ра ђе, Вла ди чин Хан.  01/033103/17

Ре ше њем ПС Ко ва чи ца број 205184/17 од 20.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007499111 из да та од 
ПС Ко ва чи ца на име Шор ђан Фло ри на, Уз дин, Ко ва чи ца.  

01/033104/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051398/17 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004596624 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ћи рић Ђор ђе, Ча чак, Ча чак.  01/033105/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205.1404/17 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број Ву ко вић Вељ ко из да та 
од ПУ Ча чак на име Ву ко вић Вељ ко, До ња Го рев ни ца, Ча чак.  

01/033106/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051383/17 од 27.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009561719 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ва си ље вић Ду шан, Ча чак, Ча чак.  01/033107/17

Ре ше њем ПУ Про ку пље број 20515317 од 03.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004279963 из да та од ПУ 
Про ку пље на име Ра до и чић Рад ми ла, Ве ли ка Пла на, Про ку пље.  

01/033108/17
Ре ше њем ПУ Про ку пље број 205151 од 02.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 45079628 из да та од ПУ 
Про ку пље на име Али ши но вић На да, Про ку пље, Про ку пље.  

01/033109/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205305 од 03.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4411029 из да та од ПУ 
Сом бор на име Штр бац Ни ко ла, Ри ђи ца, Ри ђи ца.  01/033110/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205306 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3325443 из да та од ПУ 
Сом бор на име Го луб Ма ри на, Сом бор, Сом бор.  01/033111/17

Ре ше њем ПС Ива њи ца број 205150/17 од 12.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006436508 из да та од ПС 
Ива њи ца на име ра до ва но вић Зо ран, Ра да ље во, Ива њи ца.  

01/033112/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205307 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3268318 из да та од ПУ 
Сом бор на име Га рај ски Пре драг, Га ко во, Га ко во.  01/033113/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056401/2017 од 12.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004382012 из да та 
од ПУ Кру ше вац на име Јо ва но вић Ни ко ла, Ве ли ка Кру ше ви ца, 
Кру ше вац.  01/033114/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056425/2017 од 25.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00732199 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име са вић Ни ко ла, Го гло во, Кру ше вац.  

01/033115/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21218/2017 од 

07.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008351422 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ко са но вић Мир ја
на, Но ви Бе о град, Но ви Бе о град.  01/033116/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21220/2017 од 
07.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007733983 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Срем че вић Игор, 
Но ви Бе о град, Но ви Бе о град.  01/033117/17

Ре ше њем ПС Не го тин број 2052738/17 од 21.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006060623 из да та од ПС 
Не го тин на име Па тру цић Ди ми три је, Ко би шни ца, Ко би шни ца.  

01/033118/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056431/2017 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004889431 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Чо лић Алек сан дра, Би во ље, Кру ше вац.  

01/033119/17
Ре ше њем ПС Жи то ра ђа број 2051677/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7329343 из да та од 
ПС Жи то ра ђа на име Сте ва но вић Љу бин ка, Лу ко мир, Жи то ра ђа. 

 01/033120/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21215/2017 од 

07.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006241197 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ра до ва но вић Ми
лош, Но ви Бе о град, Но ви Бе о град.  01/033121/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.2179/13/17 од 
05.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
009184032 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Но ва ко вић Ста
ној ка, Но ви Бе о град, Но ви Бе о град.  01/033122/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.2171/1713 од 
26.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007785274 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ло зи на Вла до, Но
ви Бе о град, Но ви Бе о град.  01/033123/17

Ре ше њем ПС Ме ро ши на број 23/17 од 08.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008875579 из да та од ПС Ме
ро ши на на име Цвет ко вић Дра го слав, Ко ста ди но вац, Жи то ра ђа.  

01/033124/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.2187/13/17 од 

04.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008415151 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ми ло ше вић Ми
лан, Бе о град, Бе о град.  01/033125/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21074/2017 од 05.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005035088 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Па вло вић Не бој ша, Бе о град, Бе о град.  

01/033126/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 205165/2017 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008487859 из да та од 
ПС Пре ше во на име Аде ми Фе кри је, Пре ше во, Пре ше во.  

01/033127/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21067/2017 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005865873 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Мар ко вић Ни на, Ба рич, Ба рич.  

01/033128/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 205158/2017 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007008749 из да та од 
ПС Пре ше во на име Га ни ме те Асла ни, Жу јин це, Пре ше во.  

01/033129/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056410/17 од 18.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008480268 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Мар ја но вић Сла ђа на, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033130/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056445/2017 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004795875 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Не дељ ко вић Ра до слав, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033131/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21073/2017 од 05.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007203682 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ста но је вић Ра до слав, Бо жда ре вац, Ба ра је во.  

01/033132/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056418/2017 од 20.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004080455 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Сте па нић Ша вле, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033133/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056415/2017 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007523716 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Дур мић Ја сми на, Ри бар ска Ба ња, Кру ше вац.  

01/033134/17
Ре ше њем ПС Не го тин број 2052976/17 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003579549 из да та од ПС 
Не го тин на име Ва си ље вић Или ја, Бад ње во, Не го тин.  

01/033135/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21075/2017 од 05.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007938915 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Мла де но вић Вла ди мир, Бе о град, Бе о град.  

01/033136/17

Ре ше њем ПС Не го тин број 2052975/17 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 001638675 из да та од ПС 
Не го тин на име Ба ро сић Са ња, Ра ду је вац, Не го тин.  

01/033137/17
Ре ше њем ПС Не го тин број 2052970/17 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007343941 из да та од ПС 
Не го тин на име Гор ња ко вић Алек сан дра, Ра ду је вац, Не го тин.  

01/033138/17
Ре ше њем ПС Ср бо бран број 092052/176 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005197940 из да та од 
ПС Ср бо бран на име Јо цић Мир ја на, Ср бо бран, Ср бо бран.  

01/033139/17
Ре ше њем ПС Не го тин број 2052991/17 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005224823 из да та од ПС 
Не го тин на име Ста но је вић Дар ко, Ви дро вац, Не го тин.  

01/033140/17
Ре ше њем ПС Ср бо бран број 092052/177 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003143866 из да та од 
ПС Ср бо бран на име Ни ко лић Са ва, Ср бо бран, Ср бо бран.  

01/033141/17
Ре ше њем ПС Не го тин број 2052993/17 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007343460 из да та од ПС 
Не го тин на име Бан ко вић Жељ ко, Ср бо во, Не го тин.  01/033142/17

Ре ше њем ПС Ср бо бран број 092052/175 од 27.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003505175 из да та од 
ПС Ср бо бран на име Ђор ђе вић Јо ван ка, Ср бо бран, Ср бо бран.  

01/033143/17
Ре ше њем ПС Ср бо бран број 092052/179 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005782716 из да та од 
ПС Ср бо бран на име Гр бић Бо жи дар, Ср бо бран, Ср бо бран.  

01/033144/17
Ре ше њем ПС Ср бо бран број 092052/178 од 02.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008287006 из да та од ПС 
Ср бо бран на име Мар ја но вић Бра ни слав, Ср бо бран, Ср бо бран.  

01/033145/17
Ре ше њем ПС Ср бо бран број 092052/130 од 13.04.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003509897 из да та од 
ПС Ср бо бран на име Си мин Ми лош, Ср бо бран, Ср бо бран.  

01/033146/17
Ре ше њем ПС Не го тин број 2052968/17/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006375575 из да та од 
ПС Не го тин на име Бол дић Бо јан, Не го тин, Не го тин.  

01/033147/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1641 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008777082 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Но ва ков Ми ло рад, Пе тро ва ра дин, Но ви Сад.  

01/033148/17
Ре ше њем ПС Бе о чин број 205238/17 од 24.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9570616 из да та од ПС 
Бе о чин на име Па ла нач ки Ми лан, Сви лош, Бе о чин.  

01/033149/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1642 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008692203 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Со виљ Си ни ша, Сте па но ви ће во, Но ви Сад.  

01/033150/17
Ре ше њем ПС Бе о чин број 205241/17 од 24.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3773712 из да та од ПС 
Бе о чин на име Че ре виц ки Алек са, Ра ко вац, Бе о чин.  

01/033151/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1651 од 02.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007149461 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ка лен тић Ма ри ја, Срем ска Ка ме ни ца, Но ви Сад.  

01/033152/17
Ре ше њем ПС Бе о чин број 205247/17 од 01.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005466934 из да та од ПС 
Бе о чин на име Ра де та Ру жа, Бе о чин, Бе о чин.  01/033153/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1649 од 01.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009517982 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ђу рић Јо ван, Срем ска Ка ме ни ца, Но ви Сад.  

01/033154/17
Ре ше њем ПС Бе о чин број 205243/2017 од 24.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4628532 из да та од 
ПС Бе о чин на име Ра ми Са мир, Бе о чин, Бе о чин.  01/033155/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1646 од 01.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006377339 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ко лар ски Ни ко ла, Ве тер ник, Но ви Сад.  

01/033156/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1643 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004076742 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ва си љев ски Мла де на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033157/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1644 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009253431 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ћи ро вић На да, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033158/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1645 од 01.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006829991 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Цр њан ски Не ма ња, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033159/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1647 од 01.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005306981 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Је ло вац За гор ка, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033160/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1648 од 01.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004886834 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Илић Не бој ша, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033161/17
Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 205.4318 од 07.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008720302 из да та од ПС 
Ла за ре вац на име Ва си ље вић Ми лев ка, Бе о град, Бе о град.  

01/033162/17
Ре ше њем ПС Бе о чин број 205237/17 од 24.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4109196 из да та од ПС 
Бе о чин на име Ста но је вић Ра да, Бе о чин, Бе о чин.  01/033163/17
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Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1681 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6387964 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Бо шко вић Јо ви ца, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033164/17
Ре ше њем ПС Бе о чин број 205242/17 од 24.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4618183 из да та од ПС 
Бе о чин на име Де ми ри Емран, Бе о чин, Бе о чин.  01/033165/17

Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21916 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005998044 из да та од ПУ 
Сме де ре во на име Ле кић Алек сан дар, Сме де ре во, Сме де ре во.  

01/033166/17
Ре ше њем ПС Бе о чин број 205339/17 од 24.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5435352 из да та од ПС 
Бе о чин на име Па вло вић Ми лан, Бе о чин, Бе о чин.  01/033167/17

Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21860 од 02.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007737098 из да та од ПУ 
Сме де ре во на име Ду ша нић Ра до ван ка, Сме де ре во, Сме де ре во.  

01/033168/17
Ре ше њем ПС Бе о чин број 205246/17 од 01.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 1762126 из да та од ПС 
Бе о чин на име Идри зи Ра ма, Бе о чин, Бе о чин.  01/033169/17

Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21921 од 08.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008488706 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Та на сић Де јан, Сме де ре во, Сме де ре во.  

01/033170/17
Ре ше њем ПС Бе о чин број 205236/17 од 06.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009418645 из да та од ПС 
Бе о чин на име Ра мић Исен, Бе о чин, Бе о чин.  01/033171/17

Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 205.4317 од 05.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004524017 из да та од ПС 
Ла за ре вац на име Ми ле тић Ста ни ка, Шо пић, Ла за ре вац.  

01/033172/17
Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 205.4316 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007292718 из да та од ПС 
Ла за ре вац на име Фогл Бо јан, Ла за ре вац, Ла за ре вац.  

01/033173/17
Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 205.4315 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003873186 из да та од ПС 
Ла за ре вац на име Па вло вић Пре драг, Ла за ре вац, Ла за ре вац.  

01/033174/17
Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 205.4310/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006656286 из да та од 
ПС Ла за ре вац на име Пе рић Иван ка, Ла за ре вац, Ла за ре вац.  

01/033175/17
Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 310 од 04.08.2017. про гла ша

ва се не ва же ћим лич на кар та број 005546805 из да та од ПС Ла за
ре вац на име Пе тро вић Ми лан, Ла за ре вац, Ла за ре вац.  

01/033176/17
Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 205.4312 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006225630 из да та од ПС 
Ла за ре вац на име Бо шко вић Би ља на, Сте по је вац, Ла за ре вац.  

01/033177/17
Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 205.4311 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005176187 из да та од ПС 
Ла за ре вац на име Ма те јић Са ша, Со ко ло во, Ла за ре вац.  

01/033178/17
Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 20.04313 од 04.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003447913 из да та од ПС Ла за
ре вац на име Ра до са вље вић Све тла на, Чи бут ко ви ца, Ла за ре вац.  

01/033179/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 03205428 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5754325 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Ша шо Рад ми ла, Еле мир, Еле мир.  

01/033180/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055423 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005776148 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Мар куш Мар ко, Зре ња нин, Зре ња нин.  

01/033181/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055424 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004424789 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Ни ко лић Да ли бор ка, Зре ња нин, Зре ња нин.  

01/033182/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055422 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006175287 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Са вић Ра де, Зре ња нин, Зре ња нин.  

01/033183/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055426 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008303595 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Ра ше та Не бој ша, Зре ња нин, Зре ња нин.  

01/033184/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1656 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008107115 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ма ри јаш Не над, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033185/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1638 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005622515 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ма шић Алек сан дар, Ру мен ка, Но ви Сад.  

01/033186/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1639 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009128729 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ер же бет Ме лар, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033187/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1640 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006092953 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ми ћу но вић Вла до, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033188/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21645/16 од 08.11.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008388728 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Ни ко лић Не ма ња, Сме де ре во, Сме де ре во.  

01/033189/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21842 од 28.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008795874 из да та од ПУ 
Сме де ре во на име Ми ло ше вић Ра ди ца, Сме де ре во, Сме де ре во.  

01/033190/17

Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21707/17 од 13.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6451580 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Ни ко лић Хра ни слав ка, Сме де ре во, Сме де
ре во.  01/033191/17

Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21821 од 28.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5330736 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Ми ли ће вић Љи ља на, Во дањ, Сме де ре во.  

01/033192/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21831 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007728157 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Трај ко вић Ма ли на, Ра ди нац, Сме де ре во.  

01/033193/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21815 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003026946 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Ла зић Ми шел, Ско баљ, Сме де ре во.  

01/033194/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21876 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009689093 из да та од ПУ 
Сме де ре во на име Мар ко вић Ми лан, Оси па о ни ца, Сме де ре во.  

01/033195/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21061/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007728001 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ву ка ди но вић Но ви ца, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033196/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21856 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007781979 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Ив ко вић Зо ран, Вра но во, Сме де ре во.  

01/033197/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21060/2017 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007528001 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Миљ ко вић Бра ни слав, Срем чи ца, Бе о град.  

01/033198/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2866 од 02.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004210580 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Џам ба зо ски Ли ди ја, Бе о град, Бе о град.  

01/033199/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2864/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006425975 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Са вић Ири на, Бе о град, Бе о град.  

01/033200/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21070/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009197924 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ди мић Бран ко, Бе о град, Но ви Бе о град.  

01/033201/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2863 од 02.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004630288 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Ми тро вић Ра до мир, Бе о град, Бе о град.  

01/033202/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21069/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004844695 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Јан ко вић Дра га на, Бе о град, Бе о град.  

01/033203/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2786 од 02.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009182135 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Му ни шић Не над, Бе о град, Бе о град.  

01/033204/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.1862 од 02.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009063654 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Вје шти ца Ми лан, Бе о град, Бе о град.  

01/033205/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2834 од 25.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009523778 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Вец ков Ђор ђе, Бе о град, Бе о град.  01/033206/17

Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2837/2017 од 26.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006702219 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Сми ља нић Оли ве ра, Бе о град, Бе о град.  

01/033207/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2839/17 од 26.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009338992 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Јо ва но вић Пре драг, Бе о град, Бе о град.  

01/033208/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2827 од 21.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009333859 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Ал фи ре вић Иви ца, Бе о град, Бе о град.  

01/033209/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2828 од 22.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 03928845 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Мар ја нов Би ља на, Бе о град, Бе о град.  

01/033210/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2829 од 22.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006888363 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Ма ра вић Ђу ро, Бе о град, Бе о град.  01/033211/17

Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.1824/17 од 21.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004824267 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Об ра до вић Ми ло ња, Бе о град, Бе о град.  

01/033212/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2784 од 25.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005415609 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Ра до са вље вић Ду шан, Бе о град, Бе о град.  

01/033213/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2835/17 од 25.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008730212 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име До шен Ан ђе ла, Бе о град, Бе о град.  

01/033214/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2785 од 25.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005328591 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Ра до ва но вић Лу ка, Бе о град, Бе о град.  

01/033215/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2783 од 25.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007017030 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Пе тро вић Све тла на, Бе о град, Бе о град.  

01/033216/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2833/217 од 24.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008331543 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Ла за ре вић Пре драг, Бе о град, Бе о град.  

01/033217/17

Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2832 од 24.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005655477 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Су шић Је ле на, Бе о град, Бе о град.  01/033218/17

Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2848 од 28.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009173657 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Ста но је вић Ма ри ја, Бе о град, Бе о град.  

01/033219/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056432/2017 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008357819 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ра ди во је вић Мар ко, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033220/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2847 од 28.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004752998 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Да бе тић Иван, Бе о град, Бе о град.  01/033221/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056429/2017 од 26.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003340753 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ста но је вић Сто јан, Ко со во По ље, Кру ше вац.  

01/033222/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 2052.849/17 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008563666 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Јан дрић Мир ја на, Бе о град, Бе о град.  

01/033223/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056393/2017 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008413756 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ма тић Стра хи ња, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033224/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2844 од 28.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007357410 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Еске на зи Ал берт, Бе о град, Бе о град.  

01/033225/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 20561012/2016 од 

20.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005547718 из да та од ПУ Кру ше вац на име Јо вић Сми ља, Чи тлук, 
Кру ше вац.  01/033226/17

Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2849/17 од 29.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004633311 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Кан дић Ра дин ка, Бе о град, Бе о град.  

01/033227/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056376/2017 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004483745 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Јо ва но вић Зво ни мир, Ве ли ка Кру ше ви ца, 
Кру ше вац.  01/033228/17

Ре ше њем ПС Бе ла Цр ква број 205145/17 од 27.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008455502 из да та од 
ПС Бе ла Цр ква на име Лај ла Бе ту ра, Гре бе нац, Бе ла Цр ква.  

01/033229/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2850/17 од 29.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007883634 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Ра чић Ми лош, Бе о град, Бе о град.  

01/033230/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2852/17 од 29.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009583238 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Гу ду рић Ва ња, Бе о град, Бе о град.  

01/033231/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056414/2017 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004573911 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Бо шко вић Ми ла дин, Де ди на, Кру ше вац.  

01/033232/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2841/17 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008050908 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Са вић Ве сна, Бе о град, Бе о град.  

01/033233/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2854 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006516616 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Уру ка ло Ми ле на, Бе о град, Бе о град.  

01/033234/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2836 од 26.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007589492 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Ва си ље вић Зо ран, Бе о град, Бе о град.  

01/033235/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2856 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006309844 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Ра и че вић Бо јан, Бе о град, Бе о град.  

01/033236/17
Ре ше њем ПС До ље вац број 2054117 од 14.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005728751 из да та од ПС 
До ље вац на име Миљ ко вић Жи ва дин, Пу ко вац, До ље вац.  

01/033237/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2861 од 01.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005871093 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Кре штан Лу ка, Бе о град, Бе о град.  01/033238/17

Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2857 од 01.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008775012 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Ђор ђе вић Лу ка, Бе о град, Бе о град.  01/033239/17

Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2858/17 од 01.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007875037 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Па вло вић Зо ри ца, Бе о град, Бе о град.  

01/033240/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2868/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003332202 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Ста но је вић Ма ри ја, Бе о град, Бе о град.  

01/033241/17
Ре ше њем ПС До ље вац број 20540/17 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005728681 из да та од ПС 
До ље вац на име Миљ ко вић Дра ги ца, Пу ко вац, До ље вац.  

01/033242/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2867/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003495176 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Сре бот ник Луј зи ја на, Бе о град, Бе о град.  

01/033243/17
Ре ше њем ПС Вр шац број 205206/17 од 28.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9143415 из да та од ПС 
Вр шац на име Па у но вић На ђа, Вр шац, Вр шац.  01/033244/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205.1405/17 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003947023 из да та од ПУ 
Ча чак на име Га ври ло вић Ми ле на, Ча чак, Ча чак.  01/033245/17
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Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051396/17 од 02.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008337325 из да та од ПУ 
Ча чак на име Цу па рић Та ња, Ча чак, Ча чак.  01/033246/17

Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2838 од 26.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008258412 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Са ли јев Ср ба, Бор ча, Бе о град.  01/033247/17

Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.282617 од 21.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003745643 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ћир ко вић Да рин ка, Ру шањ, Бе о град.  

01/033248/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2830 од 22.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005413606 из да та од ПС 
Со пот на име Жи вић Сло бо дан, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/033249/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2823/17 од 21.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003041270 из да та од 
ПС Бе о град на име Не шко вић Ми лу тин, Ру шањ, Бе о град.  

01/033250/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2825 од 21.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004760080 из да та од ПС 
Но ви Бе о град на име Ко при ви ца Алек сан дар, Но ви Бе о град, Бе
о град.  01/033251/17

Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2831 од 24.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00357753 из да та од ПС 
Но ви Бе о град на име Осо то вић На да, Ра ко ви ца, Бе о град.  

01/033252/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2852/17 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004318973 из да та од 
ПС Вра чар на име Бир ча ко вић Дра ги ша, Ра ко ви ца, Бе о град.  

01/033253/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 20528452017 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002984261 из да та од 
ПС Ста ри град на име Ра до ји чић Де јан, Ру шањ, Бе о град.  

01/033254/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2851/17 од 29.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002937891 из да та од 
ПУ Пећ на име Жа рић Мар ко, Пећ, Пећ.  01/033255/17

Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2843/17 од 27.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003690171 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Пе тре ше вић Са ша, Ра ко ви ца, Бе о град.  

01/033256/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2842/17 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004354823 из да та од 
ПС Вла ди чин Хан на име Аса но вић ра ђу, Ра ко ви ца, Бе о град.  

01/033257/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2853/17 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003654866 из да та од 
ПС Мла де но вац на име Ђу кић Бо рис, Ра ко ви ца, Бе о град.  

01/033258/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2860 од 01.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008402171 из да та од ПС 
Ра ко ви ца на име Ри стић Је ле на, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/033259/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.1855 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005211165 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Стан ко вић Са шен ка, Зве зда ра, Бе о град.  

01/033260/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2859/17 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008420298 из да та од 
ПС Вра чар на име Ра ђе но вић Лу ка, Ра ко ви ца, Бе о град.  

01/033261/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2869/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0046666066 из да та 
од ПС Во ждо вац на име Ва сиљ Ни ко ла, Ра ко ви ца, Бе о град.  

01/033262/17
Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2312 од 31.07.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4559751 из да та од ПС Зе
мун на име Мар ко вић Сте фан, Ја ко во, Бе о град.  01/033263/17

Ре ше њем ПС Бо гат тић број 20541220/17 од 08.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0067998252 из да та 
од ПС Бо гат тић на име Та та ми ро вић Мир ја на, Бо га тић, Бе о град.  

01/033264/17
Ре ше њем ПС Ива њи ца број 205159/17 од 27.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003987017 из да та од ПС 
Ива њи ца на име Ни ко лић Ди ја на, Ду бра ва, Ива њи ца.  

01/033265/17
Ре ше њем ПС Ива њи ца број 205151/17 од 11.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008509189 из да та од ПС 
Ива њи ца на име Оцо ко љић Да ни ца, Ли са, Ива њи ца.  

01/033266/17
Ре ше њем ПС Ива њи ца број 205160/17 од 01.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005837546 из да та од ПС 
Ива њи ца на име Аџић Сре тен, Међ реч је, Ива њи ца.  

01/033267/17
Ре ше њем ПС Ада број 2052447/2017 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008029267 из да та од ПС 
Ада на име Ђер ки Ро берт, Мол, Ада.  01/033268/17

Ре ше њем ПС Ада број 2052456/2017 од 14.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009320889 из да та од ПС 
Ада на име Ге за Са зи, Ада, Ада.  01/033269/17

Ре ше њем ПС Ада број 2052451/2017 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008112002 из да та од ПС 
Ада на име Пи ро шка Пин тер, Ада, Ада.  01/033270/17

Ре ше њем ПС Вар ва рин број 20557/17 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000090729 из да та од ПС 
Вар ва рин на име Га јић Са ша, За ла го вац, Вар ва рин.  

01/033271/17
Ре ше њем ПС Вар ва рин број 20558/17 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 001151743 из да та од ПС 
Вар ва рин на име Об ра до вић Зо ран, Су ва ја, Вар ва рин.  

01/033272/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1700 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008424641 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ка тић Жи ва на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033273/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1699 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007701181 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ха јо ли Мак сун, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033274/17
Ре ше њем ПС Ћи ће вац број 205443317 од 26.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002612243 из да та од 
ПС Ћи ће вац на име Бу ку ми рић Со ња, Ко со во, Ко со во По ље.  

01/033275/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1698 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007224843 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Но ва ко вић Ма ри на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033276/17
Ре ше њем ПС Ћи ће вац број 2054434/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006976779 из да та од 
ПС Ћи ће вац на име Пр ва но вић Ма ри ја, Ћић, Ћи ће вац.  

01/033277/17
Ре ше њем ПУ Но ви Па зар број 20567003/17 од 24.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003875945 из да та од 
ПУ Но ви Па зар на име Ај се ла Го лош, Но ви Па зар, Но ви Па зар.  

01/033278/17
Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2311 од 31.07.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9098033 из да та од ПС Сур
чин на име Ми лен ко вић Рат ко, Сур чин, Бе о град.  01/033279/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1697 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008005323 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Стој ко вић Ире на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033280/17
Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2319 од 03.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007571130 из да та од ПС Зе
мун на име Је ре мић Де јан, Во ждо вац, Бе о град.  01/033281/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1696 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008284085 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Мр ка ље вић Ни ко ла, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033282/17
Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2316 од 03.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7536240 из да та од ПУ Бе о
град на име Ни ко ло ва Дра га на, Сур чин, Бе о град.  01/033283/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1695 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004688418 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Вук ша Бо јан, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033284/17
Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2317 од 03.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6038755 из да та од ПС Зе
мун на име Би лић Алек сан дар, Сур чин, Бе о град.  01/033285/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1694 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006046261 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Иг ња тов Зо ра, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033286/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1693 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002992497 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Сто шић Ма рио, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033287/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1692 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008462759 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Кр стић Дра ган, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033288/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1691 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002955178 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Осто јин Ми ра, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033289/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21072/2017 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007742458 из да та од 
ПС Зе мун на име Ђе ма и љо вић Ха ти џе, Срем чи ца, Бе о град.  

01/033290/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1690 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005702639 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Вр бо рић Ве сна, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033291/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.2106+2/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007357676 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ан ге лов ски Све тла на, Срем чи ца, Бе о град.  

01/033292/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1689 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006187851 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Га чић Сла ђа на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033293/17
Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.21058/2017 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008099127 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Пет ко вић Игор, Ра ко ви ца, Бе о град.  

01/033294/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1688 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004973505 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Вра нић Гор дан, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033295/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21054/2017 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003028224 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име То мић Јо ва на, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/033296/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1687 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004418806 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Га ври ло вић Алек са, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033297/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21071/2017 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007348339 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Ко јић Јо ви ца, Ста ри град, Бе о град.  

01/033298/17
Ре ше њем ПС Обре но вац број 205.2349/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005450276 из да та од 
ПУ Бе о град на име Не шић Мар ко, Ске ла, Обре но вац.  

01/033299/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1686 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009350599 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ко вач Пе тар, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033300/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1685 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007242640 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Пу чо ли Пеј ту ла, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033301/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1677 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004729009 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Бр кљан Сло бо дан, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033302/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21217/17С од 

07.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005875833 из да та од ПС Зе мун на име ра ђе но вић Не над, Но ви 
Бе о град, Бе о град.  01/033303/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1678 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006093476 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ви слав ски Вла ди мир, Пе тро ва ра дин, Но ви Сад.  

01/033304/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21216/2017 од 

07.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003865356 из да та од ПС Со пот на име Јан ко вић Гор да на, Но ви 
Бе о град, Бе о град.  01/033305/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 2050168/17 од 02.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6571821 из да та од ПС 
Вр бас на име Ву ја чић Лу ка, Вр бас, Вр бас.  01/033306/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1679 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008468389 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име То мо вић Бо ри слав, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033307/17
Ре ше њем ПС Вр бас број 2050169/17 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 2788589 из да та од ПС 
Вр бас на име Ла ку шић Ог њен, Зма је во, Вр бас.  01/033308/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 20550170/17 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6871402 из да та од ПС 
Вр бас на име ра до вић Здрав ко, Ку цу ра, Вр бас.  01/033309/17

Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.2885/17 од 04.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006940181 из да та од ПС 
Па ли лу ла на име Ма цу ра Ко ста, Па ли лу ла, Вр бас.  01/033310/17

Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.2869/17 од 01.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009422279 из да та од ПС 
Ста ри град на име Да мја но вић Ми рол са ва, Ста ри град, Бе о град.  

01/033311/17
Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.2881/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006873046 из да та од 
ПС Ста ри град на име Сте фа но вић Ма ти ја, Вра чар, Бе о град.  

01/033312/17
Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.2785/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005573897 из да та од 
ПС Зве зда ра на име Ор лић Дра га на, Зве зда ра, Бе о град.  

01/033313/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1680 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005842654 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Отић Ми ро сла ва, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033314/17
Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.2889/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004947382 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Ман дић Пе тар, Па ли лу ла, Бе о град.  

01/033315/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1705 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005627319 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Вла ди са вље вић Ђор ђе, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033316/17
Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.2846/17 од 26.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004964015 из да та од 
ПС Ста ри град на име Но го Су за на, Сав ски Ве нац, Бе о град.  

01/033317/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1703 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009634363 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Вра нић Ру жа, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033318/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2717/17 од 

03.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00825992 
из да та од ПС Сав ски ве нац на име Ју суф спа хић Му ха мед, Сав
ски Ве нац, Бе о град.  01/033319/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1702 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009242069 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ла тас Пе тар, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033320/17
Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/442017 

од 17.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
004076380 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Би бер Шнур 
Ка ти ца, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033321/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2718/17 од 03.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008571448 из да та од ПС 
Сав ски ве нац на име Дроб њак Сте фан, Сав ски Ве нац, Бе о град.  

01/033322/17
Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/452017 

од 18.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
004061434 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Тр пов ски 
Со ња, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033323/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1701 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008157177 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ма ле шев Ле на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033324/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2719/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003875669 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Му ча лов Иба на, Сав ски Ве нац, Бе о град.  

01/033325/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2720/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008587377 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Ста ни ми ро вић Не ма ња, Остру жни ца, 
Бе о град.  01/033326/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/462017 
од 19.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006105042 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Ћо сић Дра го, 
Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033327/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2721/17 од 04.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005225915 из да та од 
ПС Гроц ка на име Па нић Љи ља, Ле шта не, Бе о град.  01/033328/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/472017 
од 31.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
004259693 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Ла зар Кал
ман, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033329/17
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Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/492017 

од 01.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008333952 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Ба шић Де јан, 
Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033330/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/292017 
од 10.05.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
004698774 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Јок си мо вић 
Ср ђан, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033331/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/3217 
од 19.05.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006791920 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Цр но јач ки 
Ђор ђе, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033332/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/3317 
од 23.05.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003841587 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Бо ја нић Да
до, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033333/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/3417 
од 24.05.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003512253 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име То ми чић Ми
ра, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033334/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/362017 
од 07.06.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008149922 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Ђу ра но вић 
Фи лип, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033335/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/372017 
од 19.06.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005116602 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Са и ло вић 
Ива на, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033336/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/382017 
од 20.06.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007692874 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Јо ви чић Пре
драг, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033337/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/272017 
од 05.05.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003167187 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Ка та ле нић 
Оли вер, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033338/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/262017 од 
03.05.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007334544 
из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Ста ни шље вић Ни ко ла, 
Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033339/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2722/17 од 04.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003780765 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Бан ђур Ми лу тин, Сав ски ве нац, Бе о град.  

01/033340/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2723/17 од 05.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008754526 из да та од ПС 
Сав ски ве нац на име Ми ли ће вић Ра до сав, Срем чи ца, Бе о град.  

01/033341/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2724/17 од 05.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009312817 из да та од ПС 
Сав ски ве нац на име Ја њу ше вић Ду шан, Сав ски ве нац, Бе о град.  

01/033342/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21214/17С од 

07.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006940694 из да та од ПС Зе мун на име Жи ва но вић Игор, Но ви 
Бе о град, Бе о град.  01/033343/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21219/17 од 
07.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006244453 из да та од ПС Во ждо вац на име По па дић Ни ко ла, Во
ждо вац, Бе о град.  01/033344/17

Ре ше њем ПУ Бе о град број 205.2834/17 од 10.06.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 757352 из да та од ПС Во
ждо вац на име Кр стев Хри сто, Во ждо вац, Бе о град.  01/033345/17

Ре ше њем ПУ Бе о град број 205.2849/17 од 05.06.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6961583 из да та од ПС Зве
зда ра на име Ми шић Дра ган, Во ждо вац, Бе о град.  01/033346/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/252017 
од 28.04.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008303406 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Бе ше вић Бо
жо, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033347/17

Ре ше њем ПУ Бе о град број 205.2852/17 од 05.06.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3034903 из да та од ПС 
Ба ра је во на име Ду бић Сун чи ца, Ри пањ, Бе о град.  01/033348/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/242017 
од 28.04.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007934717 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Ку пре ша нин 
Пе тар, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033349/17

Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.2860/17 од 13.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7334664ПС Са из
да та од ПС Сав ски ве нац на име Шу ња ре вић Сте фан, Ја јин ци, 
Бе о град.  01/033350/17

Ре ше њем ПУ Бе о град број 205.2881/17 од 17.06.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3023696 из да та од ПС 
Во ждо вац на име До бри је вић Би ља, Ја јин ци, Бе о град.  

01/033351/17
Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/232017 

од 25.04.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006505486 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Жи ва но вић 
Алек сан дар, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  

01/033352/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1671 од 04.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008391815 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Кне же вић Ра дун, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033353/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1672 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008846672 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ри стић Ду шан, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033354/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1673 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007036457 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ста ни шић Игор, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033355/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1674 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006161032 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ву јо вић Ка та ри на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033356/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1675 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004431357 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Сту дић Ни ко ла, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033357/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.2708 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005995438 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Ра до са вље вић, зе мун, Бе о град.  

01/033358/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1676 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007798303 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ко ста ди но вић Дра га на, Фу тог, Но ви Сад.  

01/033359/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1670 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008550614 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Не шо вић Ду брав ка, Фу тог, Но ви Сад.  

01/033360/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1663 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009298625 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Кне же вић Сла ви ца, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033361/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1659 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007257323 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Же га рац Би ља на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033362/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205/1660 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009314593 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Те гел ти ја Зо ран, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033363/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2716/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008652538 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Бун да ло Сан дра, Сав ски ве нац, Бе о град.  

01/033364/17
Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/212017 

од 20.04.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003535626 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Бе љанБа
ла бан Ја дран ка, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  

01/033365/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2715/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005098593 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Ву четћ Ми лан, Сав ски ве нац, Бе о град.  

01/033366/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1661 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008353816 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ива но вић Пе тар, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033367/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2714/17 од 

03.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00480695 
из да та од ПС Во ждо вац на име Пе тро вић Зо ран, Сав ски ве нац, 
Бе о град.  01/033368/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1662 од 03.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009065659 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Тут ње вић Дра го љуб, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033369/17
Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.28798/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006079960 из да та од 
ПС Ста ри град на име Дра го мир Ма га, Ста ри Град, Бе о град.  

01/033370/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1664 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007146217 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ај дук Ми ли ца, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033371/17
Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.2868/17 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006587644 из да та од 
ПС Вра чар на име Но це ри но Сте фа но, Ста ри Град, Бе о град.  

01/033372/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1682 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5478291 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ву ко брат Го ран ка, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033373/17
Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.2878/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0094260624 из да та 
од ПС Ста ри град на име Кал мић Жар ко, Ста ри Град, Бе о град.  

01/033374/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1669 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008751860 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име То мић Љу би ца, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033375/17
Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/202017 

од 20.04.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008279661 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Ми ли шић 
Ма ри ца, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033376/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/668 од 03.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007585887 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име До бро дол ски Ана, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033377/17
Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/192017 

од 19.04.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
002915439 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Вр лић Је ро
ним, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033378/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1665 од 03.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004162760 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Дра гић Мак сим, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033379/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1704 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005207145 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ја њић Ма ра, Бу ко вац, Но ви Сад.  01/033380/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1658 од 03.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007394823 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ши ша ко вић Ре ља, Ру мен ка, Но ви Сад.  

01/033381/17
Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.2880/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008343586 из да та од 
ПС Ста ри град на име Ву че тић Је ле на, Зве зда ра, Бе о град.  

01/033382/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/392017 
од 06.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
004079154 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Ка ма то вић 
Зо ран, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033383/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21066/2017 од 03.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005875108 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Мар ко вић Не ма ња, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/033384/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21068/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006902530 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Кне же вић Ве сна, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/033385/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21064/2017 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007314255 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Јо ва но вић Игор, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/033386/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21065/2017 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005877662 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ко ка но вић Ми ха и ло, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/033387/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21063/2017 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005675458 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Пу ши ца Дра ган, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/033388/17
Ре ше њем ПС Сав ки Ве нац број 205.2725/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008025525 из да та од 
ПУ Бе о град на име По па дић Ран ка, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/033389/17
Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/402017 

од 06.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007598229 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Пал Ан тун, 
Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033390/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2726/17 од 07.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007944872 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Ми лић Ма ри ја на, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/033391/17
Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/412017 

од 07.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003811879 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Це кић Ми ли
во је, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033392/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2727/17 од 07.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003740370 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Гру ји чић Де сан ка, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/033393/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2728/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003258029 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Ђо кић Ја на, Сав ски ве нац, Бе о град.  

01/033394/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1684 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005375216 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ја ша ри Мак сун, Ко со во По ље, Ко со во По ље.  

01/033395/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1683 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005779496 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Но ва ко вић Рај ко, Срем ска Ка ме ни ца, Срем ска 
Ка ме ни ца.  01/033396/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/422017 
од 12.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
009510234 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Ро вић Ми ра, 
Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  01/033397/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2729/17 од 07.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003387821 из да та од ПС 
Сав ски ве нац на име Ба ро вић љу бо мир, Сав ски ве нац, Бе о град.  

01/033398/17
Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/432017 

од 12.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006831015 из да та од ПС Срем ски Кар лов ци на име Ран ко вић 
Ста ни слав, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  

01/033399/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1657 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004813970 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ба бић Ра до ван, Ве тер ник, Ве тер ник.  

01/033400/17
Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/312017 

од 12.05.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003872694 из да та од ПУ Срем ска Ми тро ви ца на име Ер це го вац 
Ми лош, Но ви Сад, Но ви Сад.  01/033401/17

Ре ше њем ПС Жа баљ број 205175/17 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004046383 из да та од ПС 
Жа баљ на име Кне жев Иви ца, Го спо ђин ци, Жа баљ.  

01/033402/17
Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/352017 

од 02.06.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007572036 из да та од ПУ Но ви Сад на име Ку но вац Пе тар, Но ви 
Сад, Но ви Сад.  01/033403/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/302017 
од 12.05.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005051266 из да та од ПУ Но ви Сад на име На да шки Ми ла на, Но
ви Сад, Но ви Сад.  01/033404/17

Ре ше њем ПС Опо во број 20541171 од 02.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006457453 из да та од ПС 
Опо во на име Мир ја на Ту ба, Опо во, Опо во.  01/033405/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1667 од 03.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006211106 из да та од ПС 
Љиг на име Си му но вић Сло бо дан ка, Ле дин ци, Ле дин ци.  

01/033406/17
Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 2051153/2017 од 24.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007580934 из да та од 
ПС Бу ја но вац на име Са ли хи Ре јад, Ве ли ки Тр но вац, Бу ја но вац.  

01/033407/17
Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 205155/2017 од 24.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008399278 из да та од ПС 
Бу ја но вац на име Са ли хи Ку мри је, Ве ли ки Тр но вац, Бу ја но вац.  

01/033408/17
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Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1666 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006243592 из да та од ПС 
Те ме рин на име По по вић Бра ни слав, Те ме рин, Те ме рин.  

01/033409/17
Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/282017 

од 09.05.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005948787 из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Јо ва но вић Ја сми
на, Мла де но во, Бач ка Па лан ка.  01/033410/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/482017 
од 01.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
004181683 из да та од ПУ Но ви Сад на име Ба ра шин Да вор, Но ви 
Сад, Но ви Сад.  01/033411/17

Ре ше њем ПС То по ла број 205458/17 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003536814 из да та од ПС 
Аран ђе ло вац на име Бла го је вић Је ле на, Пла ско вац, То по ла.  

01/033412/17
Ре ше њем ПС То по ла број 205459/17 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005793063 из да та од ПС 
То по ла на име Ву јић Ан ђе ла, Вин ча, То по ла.  01/033413/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 2058/222017 
од 21.04.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003503673 из да та од ПС Бо га тић на име Бе рић Зо рац, Но ви Сад, 
Но ви Сад.  01/033414/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 20571253/17 од 08.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004027358 из да та од 
ПУ Ја го ди на на име Ма кић Је ле на, Ја го ди на, Ја го ди на.  

01/033415/17
Ре ше њем ПУ Бор број 2055339/2017 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004791213 из да та од ПУ 
Бор на име Ми лу ти но вић Рад ми ла, Бор, Бор.  01/033416/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055340/2017 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000887046 из да та од ПУ 
Бор на име Га јић Љи ља на, Бор, Бор.  01/033417/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055342/2017 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004599544 из да та од ПУ 
Бор на име Ва ље вић Зо ран, Бор, Бор.  01/033418/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055343/2017 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004936193 из да та од ПУ 
Бор на име Ђор ђе вић Вла дан, Бор, Бор.  01/033419/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055344/2017 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003113352 из да та од ПУ 
Бор на име То до ро вић Ми лан че, Бор, Бор.  01/033420/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055337/2017 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008312065 из да та од ПУ 
Бор на име Ла за ре вић Мом чи ло, Бор, Бор.  01/033421/17

Ре ше њем ПС По же га број 20579/17 од 28.07.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 008494870 из да та од ПС По же га 
на име Мај сто ро вић Дра ган, При ли пац, По же га.  01/033422/17

Ре ше њем ПС По же га број 205184/17 од 01.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008578110 из да та од ПС По
же га на име Пе тро вић Бран ка, Ви си ба ба, По же га.  01/033423/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 20570295/17 од 03.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007968893 из да та од ПУ 
Ја го ди на на име Ми ла ди но вић Сло бо дан, Ја го ди на, Ја го ди на.  

01/033424/17
Ре ше њем ПС По же га број 205185/17 од 01.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006973548 из да та од ПС 
По же га на име Сте фа но вић Ми ли ца, По же га, По же га.  

01/033425/17
Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 20570640/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006490243 из да та од 
ПУ Ја го ди на на име Ан ђел ко вић Ни ко ла, Ја го ди на, Ја го ди на.  

01/033426/17
Ре ше њем ПС Сви лај нац број 20567373/2017 од 25.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008658649 из да та од ПС 
Сви лај нац на име Ми лу ти но вић Бра ти слав, Сви лај нац, Ја го ди на.  

01/033427/17
Ре ше њем ПС Сви лај нац број 20569150/2017 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004672571 из да та од 
ПС Сви лај нац на име Ко стић Сла ђан, Сви лај нац, Сви лај нац.  

01/033428/17
Ре ше њем ПС Па ра ћин број 205836/17 од 25.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006527211 из да та од ПС 
Па ра ћин на име Ми тро вић Ве сна, Па ра ћин, Па ра ћин.  

01/033429/17
Ре ше њем ПС Па ра ћин број 205844/17 од 27.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002719954 из да та од ПС 
Па ра ћин на име Ди нић Ни ко ла, Па ра ћин, Па ра ћин.  

01/033430/17
Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 2055143 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002985379 из да та од 
ПС Ве ли ка Пла на на име Жи ва дин ка Гру јић, Ми ло ше вац, Ве ли
ка Пла на.  01/033431/17

Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 2055120 од 08.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004032676 из да та од 
ПС Ве ли ка Пла на на име Ко стић Иван, Ве ли ка Пла на, Ве ли ка 
Пла на.  01/033432/17

Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 2055134 од 09.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004657239 из да та од 
ПС Ве ли ка Пла на на име Ко стић Срећ ко, Кр ње во, Ве ли ка Пла на.  

01/033433/17
Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 2055117 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007591537 из да та од 
ПС Ве ли ка Пла на на име Пе тро вић Ми лош, Ве ли ко Ораш је, Ве
ли ка Пла на.  01/033434/17

Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 2055110 од 07.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003717652 из да та од 
ПС Ве ли ка Пла на на име Ми ло ше вић Дан че, Кр ње во, Ве ли ка 
Пла на.  01/033435/17

Ре ше њем ПС Па ра ћин број 205846/17 од 28.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007457061 из да та од ПС 
Па ра ћин на име Сто лић Ди ми три је, Па ра ћин, Па ра ћин.  

01/033436/17

Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 2055101/17 од 04.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005350507 из да та од 
ПС Ве ли ка Пла на на име Сто ја но вић Ми ли ца, Ста ро Се ло, Ве
ли ка Пла на.  01/033437/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20569756/171 од 02.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004906111 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Ма тић Ве ра, Ва ље во, Ва ље во.  01/033438/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20570960/171 од 07.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006629238 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Пан тић Ђур ђа, Ва ље во, Ва ље во.  01/033439/17

Ре ше њем ПС Па ра ћин број 205834/17 од 27.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007111157 из да та од ПС 
Па ра ћин на име Јо ва но вић Све тла на, Па ра ћин, Па ра ћин.  

01/033440/17
Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20570936/171 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009506389 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Па вић Ми ле на, Ва ље во, Ва ље во.  01/033441/17

Ре ше њем ПС Па ра ћин број 205840/17 од 26.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008059510 из да та од ПС 
Па ра ћин на име Ла за ре вић Жи во та, Па ра ћин, Па ра ћин.  

01/033442/17
Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20571149/171 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006545126 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Јо вић Мар ко, Гор ња Бу ко ви ца, Ва ље во.  

01/033443/17
Ре ше њем ПС Па ра ћин број 205830/17 од 24.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007868865 из да та од ПС 
Па ра ћин на име Га јић Вла дан, Па ра ћин, Па ра ћин.  01/033444/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20570726/171 од 07.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005903167 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Па јић Сре тен, Го ла Гла ва, Ва ље во.  

01/033445/17
Ре ше њем ПС Па ра ћин број 205853/17 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008036027 из да та од ПС 
Па ра ћин на име Об ра до вић Мар јан, Па ра ћин, Па ра ћин.  

01/033446/17
Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20570885/171 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007911338 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Мар ко вић Ми ле ни ја, Лу ка вац, Ва ље во.  

01/033447/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205313 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8065959 из да та од ПУ 
Сом бор на име Мла де но вић Не ма ња, Сом бор, Сом бор.  

01/033448/17
Ре ше њем ПС Ста ра Па зо ва број 205.4252/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005476254 из да та од ПС 
Ста ра Па зо ва на име Ђу ран Дра га на, Но ва Па зо ва, Ста ра Па зо ва.  

01/033449/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205312 од 07.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3409981 из да та од ПУ Сом
бор на име На ста сић Сло бо дан, Сом бор, Сом бор.  01/033450/17

Ре ше њем ПС Ста ра Па зо ва број 205.4255/17 од 08.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003735251 из да та од 
ПС Ста ра Па зо ва на име Ба кић Бог дан, Го лу бин ци, Ста ра Па зо ва.  

01/033451/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205311 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8402286 из да та од ПУ 
Сом бор на име За рић Ве сна, Сом бор, Сом бор.  01/033452/17

Ре ше њем ПС Ста ра Па зо ва број 205.4253/17 од 08.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008284166 из да та од 
ПС Ста ра Па зо ва на име Ди ми три је вић Жа на, Но ви Ба нов ци, 
Ста ра Па зо ва.  01/033453/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205308 од 07.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7316862 из да та од ПУ Сом
бор на име Га гиц ки Ву ка шин, Сом бор, Сом бор.  01/033454/17

Ре ше њем ПС Кур шу мли ја број 20569438/17 од 01.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004769907 из да та од ПС 
Кур шу мли ја на име Па вло вић Сте фан, Кур шу мли ја, Кур шу мли ја.  

01/033455/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205310 од 07.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3858993 из да та од ПУ Сом
бор на име Ми шко вић Иван, Бач ки Мо но штир, Бач ки Мо но штор.  

01/033456/17
Ре ше њем ПС Кур шу мли ја број 20569475/17 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005238354 из да та од 
ПС Кур шу мли ја на име Ар сић Мар ко, Кур шу мли ја, Кур шу мли ја.  

01/033457/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205309 од 07.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9539102 из да та од ПУ Сом
бор на име Ба лог Зо ран, Бач ки Мо но штир, Бач ки Мо но штор.  

01/033458/17
Ре ше њем ПС Кур шу мли ја број 20569816/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007465084 из да та од ПС 
Кур шу мли ја на име Вуч ко вић Вељ ко, Кур шу мли ја, Кур шу мли ја.  

01/033459/17
Ре ше њем ПУ При је по ље – ПС При бој број 205299/2017 

од 05.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008216057 из да та од ПС При бој на име Ги ба ни ца Са ми ра, При
бој, При бој.  01/033460/17

Ре ше њем ПС Па ра ћин број 205845/17 од 28.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003264977 из да та од ПС 
Па ра ћин на име Ни ше вић Ми лош, Па ра ћин, Па ра ћин.  

01/033461/17
Ре ше њем ПС Бач број 205620/2017 од 02.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005095383 из да та од ПС 
Бач на име Ни ко лић Ја сна, Плав на, Бач.  01/033462/17

Ре ше њем ПС Бач број 205621/2017 од 02.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007970453 из да та од ПС 
Бач на име Ме ми ше вић Ми лан, Бач ко Но во Се ло, Бач.  

01/033463/17
Ре ше њем ПС Бач број 205622/2017 од 07.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00518473 из да та од ПС Бач 
на име Ми шко вић Го ран, Вај ска, Бач.  01/033464/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21076/2017 од 07.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004794368 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име То мић Жи ва дин ка, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/033465/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21078/17 од 07.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006612507 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Са вић Вла сти мир, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/033466/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21079/2017 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004791724 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Илић Мир ја на, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/033467/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 0420571517 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004072171 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ђу рић Зо ран, Вој во да, Вој во да Сте па.  

01/033468/17
Ре ше њем ПС Кња же вац број 20573/17 од 01.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9285785 из да та од ПС 
Кња же вац на име Пет ко вић Мла ден, Кња же бавц, Кња же вац.  

01/033469/17
Ре ше њем ПУ При шти на број 20592/17 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000354971 из да та од ПУ 
При шти на на име Ха си Адем, Гло го вац, Гло го вац.  01/033470/17

Ре ше њем ПС Оџа ци број 205391/201712 од 09.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008369567 из да та од 
ПС Оџа ци на име Ђур ђи ца Тре не ски, Ка ра ву ко во, Ка ра ву ко во.  

01/033471/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055427 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003848747 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Шар бан На да, Еле мир, Зре ња нин.  

01/033472/17
Ре ше њем ПС Бо га тић број 20571271/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005762413 из да та од 
ПС Бо га тић на име Ма шић Де сан ка, Ду бље, Бо га тић.  

01/033473/17
Ре ше њем ПС Бо га тић број 20571274/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004592740 из да та од 
ПС Бо га тић на име Ма’шић Ми лан, Ду бље, Бо га тић.  

01/033474/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20566329/17 од 17.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3875232 из да та од 
ПС Бо га тић на име Мар ко вић Фи лип, Гор ња Ба да ња, Ло зни ца.  

01/033475/17
Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 20567552/17 од 25.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4135761 из да та од 
ПС Ла за ре вац на име Ми тро вић Са ра, Ло зни ца, Ло зни ца.  

01/033476/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20568838/17 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4101975 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Аме то вић Дан ка, Јо ше ва, Ло зни ца.  

01/033477/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20568488/17 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6293621 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Ар на у то вић Ра ди слав, Ја дран ска Ле шни ца, 
Ло зни ца.  01/033478/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20568108/17 од 27.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7948794 из да та од ПС Ло
зни ца на име Ми ло ва но вић Ми лан, Ло знич ко по ље, Ло зни ца.  

01/033479/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20567318/17 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4055167 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Ви ћић Ни ко ла, Ба ња Ко ви ља ча, Ло зни ца.  

01/033480/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20566678/17 од 24.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6545157 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Жи ва но вић Мир ја на, Ле шни ца, Ло зни ца.  

01/033481/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20568496/17 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8121141 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Бо шко вић Зо ра на, Ло зни ца, Ло зни ца.  

01/033482/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20565012/17 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7307061 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Та дић Ди ми три је, Ло зни ца, Ло зни ца.  

01/033483/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 205648/ од 17.07.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4125718 из да та од ПС Ло
зни ца на име Пе тро вић Дра жен, Ло зни ца, Ло зни ца.  

01/033484/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20569854/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7241486 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Те ша но вић Ми ло је, Пло ча, Ло зни ца.  

01/033485/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20567112/17 од 27.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6832718 из да та од ПС Љу
бо ви ја на име Бр кић Ми ро слав, Ба ња Ко ви ља ча, Ло зни ца.  

01/033486/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20563560/17 од 12.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6367688 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Мар ко вић Ра ди во је, Ло зни ца, Ло зни ца.  

01/033487/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20566261/17 од 24.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 554038 из да та од ПС 
Ло зни ца на име Ми ћић Бо ри во је, Ко ре ни та, Ло зни ца.  

01/033488/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20565851/17 од 24.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9405322 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Ми лић Но вак, Тр бо си ље, Ло зни ца.  

01/033489/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20567182/17 од 27.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9250741 из да та од ПС Ло
зни ца на име Аме то вић Ми ли ца, Ба ња Ко ви ља ча, Ло зни ца.  

01/033490/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 2056861/17 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5904744 из да та од ПС 
Ло зни ца на име Ву че тић Да ли бор, Ло знич ко По ље, Ло зни ца.  

01/033491/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20569848/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3344894 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Пвло вић Ми лош, Тр бо си ље, Ло зни ца.  

01/033492/17
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Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20569752/17 од 02.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5709107 из да та од ПС Ло
зни ца на име Ву ко са вље вић Не дељ ко, Ри ба ри це, Ло зни ца.  

01/033493/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 2056851/17 од 02.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5655145 из да та од ПС Ло
зни ца на име Јо вић Алек сан дар, Клуп ци, Ло зни ца.  01/033494/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20557478/17 од 22.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6528460 из да та од ПС Ло
зни ца на име Би бић Жељ ко, Ло зни ца, Ло зни ца.  01/033495/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2056867/2017 од 07.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002893836 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Ко стић Ми ро слав, Ле ско вац, Ле ско вац.  

01/033496/17
Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2056868/2017 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003494969 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Ран ђе ло бић Љу би ша, Ле ско вац, Ле ско вац.  

01/033497/17
Ре ше њем ПС По же га број 205183/17 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007472133 из да та од ПС 
По же га на име Ко ва че вић Мар ко, По же га, По же га.  01/033498/17

Ре ше њем ПС Али бу нар број 20571092/1767 од 
08.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5800744 
из да та од ПС Али бу нар на име Фи ли по вић Ро берт, Али бу нар, 
Али бу нар.  01/033499/17

Ре ше њем ПС Ку ла број 205736/17 од 07.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7387708 из да та од ПС Ку ла 
на име Ран чић Мар ко, Ку ла, Ку ла.  01/033500/17

Ре ше њем ПС Бач ка То по ла број 2051261/17101 од 
08.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005897446 из да та од ПС Бач ка То по ла на име Вит ко вић Ми ла, 
Бач ка То по ла, Бач ка То по ла.  01/033501/17

Ре ше њем ПС Кла до во број 205175/2017 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 884095 из да та од ПС Кла
до во на име На ста си је вић Дра го слав, Ве ли ка Вбри ца, Кла до во.  

01/033502/17
Ре ше њем ПС Кла до во број 205172/2017 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7141268 из да та од 
ПС Кла до во на име Жи во ји но вић Алек сан дар, Бр за Па лан ка, 
Кла до во.  01/033503/17

Ре ше њем ПС Лај ко вац број 205262/17 од 01.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7897797 из да та од ПС 
Лај ко вац на име Ран ко вић Во ји сла ва, Лај ко вац, Лај ко вац.  

01/033504/17
Ре ше њем ПС Ти тел број 205652 од 08.08.2017. про гла ша

ва се не ва же ћим лич на кар та број 4944501 из да та од ПС Ти тел 
на име Мој си лов Жи ван, Гар ди нов ци, Ти тел.  01/033505/17

Ре ше њем ПС Вр њач ка Ба ња број 205805/17 од 20.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0039500087 из да та 
од ПС Вр њач ка Ба ња на име Пе рић Ра ди ца, Вр њач ка Ба ња, Вр
њач ка Ба ња.  01/033506/17

Ре ше њем ПС Кур шу мли ја број 20571583/17 од 03.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007874146 из да та од ПС 
Кур шу мли ја на име Ми ла ди но вић То ми слав, Не ва да, Кур шу мли ја.  

01/033507/17
Ре ше њем ПС Бла це број 2056718/17 од 25.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006356222 из да та од ПС 
Бла це на име Ми ле тић Да вид, Бла це, Бла це.  01/033508/17

Ре ше њем ПС Гор њи Ми ла но вац број 2052132/2017 
од 03.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008432948 из да та од ПС Гор њи Ми ла но вац на име Небпјша Ни
ко лић, Дре но вац, Кли на.  01/033509/17

Ре ше њем ПС Гор њи Ми ла но вац број 2052130/2017 
од 01.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005166941 из да та од ПС Гор њи Ми ла но вац на име Сто шић Ни
ко ла, Гор њи, Гор њи Ми ла но вац.  01/033510/17

Ре ше њем ПУ При шти на број 20591/17 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004990379 из да та од ПУ 
При шти на на име Ми ла но вић Оли ве ра, По ду је во, По ду је во.  

01/033511/17
Ре ше њем ПУ Вра ње број 205180 од 22.05.2017. про гла ша

ва се не ва же ћим лич на кар та број 005858422 из да та од ПУ Вра
ње на име Јан ко вић Да ли бор, Вра ње, Вра ње.  01/033512/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205175 од 17.05.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 006634097 из да та од ПУ Вра
ње на име Аши мо вић Са бри на, Вра ње, Вра ње.  01/033513/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205175 од 16.05.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 006438566 из да та од ПУ Вра
ње на име Сте фа но вић Вла ди мир, Вра ње, Вра ње.  01/033514/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205172 од 16.05.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 005900537 из да та од ПУ Вра
ње на име Ми тов Ди ми тар, Вра ње, Вра ње.  01/033515/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205174 од 16.05.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 004200942 из да та од ПУ Вра
ње на име Стој ко вић Дра ги, Ћу ко вац, Вра ње.  01/033516/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205173 од 16.05.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 006975861 из да та од ПУ Вра
ње на име Сто шић Ве сел ка, Ћу ко вац, Вра ње.  01/033517/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205162/17 од 06.05.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004345137 из да та од ПУ 
Вра ње на име Алек сић Зо ран, Вра ње, Вра ње.  01/033518/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205373 од 05.09.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 004622088 из да та од ПУ Вра
ње на име Се ли мо вић Гро здан, Вра ње, Вра ње.  01/033519/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205141 од 20.04.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 003176246 из да та од ПУ Вра
ње на име Здрав ко вић Алек сан дар, Вра ње, Вра ње.  01/033520/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205184/17 од 25.05.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003611995 из да та од ПУ 
Вра ње на име Ми хај ло вић Сла ђан, Вра ње, Вра ње.  01/033521/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205188 од 29.05.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 009457724 из да та од ПУ Вра
ње на име Здрав ко вић Бо ја на, Вра ње, Вра ње.  01/033522/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205187/17 од 29.05.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003569628 из да та од ПУ 
Вра ње на име Јан ко вић Са ша, Вра ње, Вра ње.  01/033523/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205185 од 26.05.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 008836976 из да та од ПУ Вра
ње на име Ђор ђе вић Бо ри во је, Вра ње, Вра ње.  01/033524/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205181 од 22.05.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 005683645 из да та од ПУ Вра
ње на име Са кип Ил ми ја, Вра ње, Вра ње.  01/033525/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205182 од 23.05.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 001896636 из да та од ПУ Вра
ње на име Ни ко лић Ја сми на, Вр то гош, Вра ње.  01/033526/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205178 од 22.05.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 002890649 из да та од ПУ Вра
ње на име Ста мен ко вић Са ша, Кор бе вац, Вра ње.  01/033527/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205179 од 22.05.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 004272149 из да та од ПУ Вра
ње на име Ста мен ко вић Ма ја, Кор бе вац, Вра ње.  01/033528/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205140 од 20.04.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 009282906 из да та од ПУ Вра
ње на име Аса но вић Ко шта на, Врањ ска Ба ња, Вра ње.  

01/033529/17
Ре ше њем ПУ Вра ње број 205183 од 23.05.2017. про гла ша ва 

се не ва же ћим лич на кар та број 003282689 из да та од ПУ Вра ње на 
име Дем ко вић Је ми на, Врањ ска Ба ња, Вра ње.  01/033530/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 205186 од 26.05.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 008401747 из да та од ПУ Вра ње на 
име Сте ва но вић Вла ди мир, Ду га Лу ка, Вра ње.  01/033531/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 20509244/17 од 27.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3603412 из да та од 
ПС Со ко Ба ња на име То до ро вић Сан дра, За је чар, За је чар.  

01/033532/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509239/17 од 19.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6616660 из да та од ПУ За
је чар на име Ста но је вић Зо ран, За је чар, За је чар.  01/033533/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 20509238/17 од 19.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7806789 из да та од 
ПУ За је чар на име Јо ва но вић Ми о драг, За је чар, За је чар.  

01/033534/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509237/17 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6042895 из да та од 
ПУ За је чар на име Тра и ло вић Ни ко лић Ли ди ја, За је чар, За је чар.  

01/033535/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509235/17 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8628560 из да та од 
ПУ За је чар на име Ме га но вић Сте фан, За је чар, За је чар.  

01/033536/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509234/17 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6637546 из да та од 
ПУ За је чар на име Ран чић Мар ко, За је чар, За је чар.  01/033537/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 20509232/17 од 14.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5732593 из да та од 
ПУ За је чар на име Здрав ков ски Кри сти на, За је чар, За је чар.  

01/033538/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509231/17 од 13.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4430561 из да та од ПУ За
је чар на име Ри стић Сте фан, За је чар, За је чар.  01/033539/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2056917/2017 од 08.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004895906 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Ба ти ја ре вић Мар тин, Ле ско вац, Ле ско вац.  

01/033540/17
Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2056918/2017 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006683854 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Сто ја но вић Дра ган, Ле ско вац, Ле ско вац.  

01/033541/17
Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2056893/2017 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009348506 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Стан ко вић Је ле на, Ле ско вац, Ле ско вац.  

01/033542/17
Ре ше њем ПУ Пи рот – ПС Бе ла Па лан ка број 20528/17 

од 09.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005695828 из да та од ПУ Пи рот – ПС Бе ла Па лан ка на име Мла
де но вић Ни ко ла, Цр ве на Ре ка, Бе ла Па лан ка.  01/033543/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 20509230/17 од 13.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6866817 из да та од ПУ За
је чар на име Ви де но вић Ма ри на, За је чар, За је чар.  01/033544/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 20509228/17 од 13.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8869455 из да та од 
ПУ За је чар на име Ди ми три је вић Рад ми ла, За је чар, За је чар.  

01/033545/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509227/17 од 13.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7166634 из да та од 
ПУ За је чар на име Ми цић Ве сна, За је чар, За је чар.  01/033546/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 20509222/17 од 10.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7691390 из да та од ПУ За
је чар на име Це ро вић Не ма ња, За је чар, За је чар.  01/033547/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 20509221/17 од 10.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5030563 из да та од 
ПУ За је чар на име Јо ва но вић Вла ди мир, За је чар, За је чар.  

01/033548/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509220/17 од 10.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9445963 из да та од 
ПУ За је чар на име Здрав ко вић Ми лен ка, За је чар, За је чар.  

01/033549/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509219/17 од 10.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8368028 из да та од ПУ За
је чар на име Бо жи но вић Жељ ко, За је чар, За је чар.  01/033550/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 20509218/17 од 10.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5259762 из да та од ПУ За
је чар на име Злат ко вић Са ња, За је чар, За је чар.  01/033551/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 20509217/17 од 06.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9538513 из да та од 
ПУ За је чар на име Па вло вић Маг да ле на, Вра тар ни ца, За је чар.  

01/033552/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509216/17 од 06.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7227477 из да та од ПУ За
је чар на име Дан ко вић Ма ри ја, За је чар, За је чар.  01/033553/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 20509211/17 од 03.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8311553 из да та од 
ПУ За је чар на име Бог да но вић Ми лош, За је чар, За је чар.  

01/033554/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509209/17 од 03.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3442698 из да та од ПУ За
је чар на име Бло вић Ду ши ца, За је чар, За је чар.  01/033555/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 20509208/17 од 27.06.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5908620 из да та од ПУ За
је чар на име Ста но је вић Дра ган, За је чар, За је чар.  01/033556/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 20509199/17 од 26.06.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7410299 из да та од ПУ За
је чар на име Ма ри ка но вић Зо ран, За је чар, За је чар.  01/033557/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 20509175/17 од 31.05.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3487898 из да та од 
ПУ За је чар на име Ди ну ло вић Не над, За је чар, За је чар.  

01/033558/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509214/17 од 06.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8041207 из да та од 
ПУ За је чар на име Ми лен ко вић Сте фан, Зве здан, За је чар.  

01/033559/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509254/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9382523 из да та од 
ПУ За је чар на име Ескић Не над, Се лач ка, За је чар.  01/033560/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 20509210/17 од 03.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8280121 из да та од 
ПУ За је чар на име Јо ва но вић Пе ри ца, Ве ли ки Из вор, За је чар.  

01/033561/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 205.1402/17 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006841968 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ми лић Об рад, Мр шин ци, Ча чак.  01/033562/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 20509247/17 од 27.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9083641 из да та од 
ПУ За је чар на име Ђер го вић На та ли ја, Ве ли ки Из вор, За је чар.  

01/033563/17
Ре ше њем ПС Жа гу би ца број 2051441/17 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006455655 из да та од 
ПС Жа гу би ца на име Мо тић Са ша, Ла зни ца, Жа гу би ца.  

01/033564/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509223/17 од 13.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3337835 из да та од 
ПУ За је чар на име Ра ду ло вић Са ша, Гр љан, За је чар.  

01/033565/17
Ре ше њем ПС Жа гу би ца број 205755/17 од 24.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 001473096 из да та од ПС 
Жа гу би ца на име Љу бић Са ша, Кру па ја, Жа гу би ца.  

01/033566/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509236/17 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9554030 из да та од 
ПУ За је чар на име Фи ли по вић Ри цар до, Гр љан, За је чар.  

01/033567/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509246/17 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9361547 из да та од 
ПУ За је чар на име Ра до са вље вић Ду шан, Гр љан, За је чар.  

01/033568/17
Ре ше њем ПС Ива њи ца број 205164/17 од 11.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003854780 из да та од ПС 
Ива њи ца на име Ми ћић Ми лин ко, Ивањ, Ива њи ца.  

01/033569/17
Ре ше њем ПС Ми о ни ца број 208551/17 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009138266 из да та од ПС 
Ми о ни ца на име Ве сић Зо ран, Шу ше о ка, Ми о ни ца.  

01/033570/17
Ре ше њем ПС Ми о ни ца број 2055217 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003325258 из да та од ПС 
Лај ко вац на име Стан ко вић Срећ ко, Ви ро вац, Лај ко вац.  

01/033571/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 205.1409/17 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0049531120 из да та од 
ПУ Ча чак на име Бо јо вић Не над, Љу бић ски кеј, Ча чак.  

01/033572/17
Ре ше њем ПС Ма ли Звор ник број 20571781/2017 од 

09.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003045612 из да та од ПС Ма ли Звор ник на име Де спо то вић Ма
ри ја на, До ње Ба ри не, Ма ли Звор ник.  01/033573/17

Ре ше њем ПС Ма ли Звор ник број 20570637/17 од 
04.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006281698 из да та од ПС Ма ли Звор ник на име Обре но вић Бран
ко, Ма ли, Ма ли Звор ник.  01/033574/17

Ре ше њем ПС Ма ли Звор ник број 20570638/17 од 
04.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
009823586 из да та од ПС Ма ли Звор ник на име Ри стић Ми ли ца, 
Ве ли ка ре ка, Ма ли Звор ник.  01/033575/17

Ре ше њем ПС Ма ли Звор ник број 20570812/2017 од 
07.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
004399086 из да та од ПС Ма ли Звор ник на име Пет ко вић Ђор ђе, 
Ве ли ка ре ка, Ма ли Звор ник.  01/033576/17

Ре ше њем ПС Ме две ђа број 2054433/17 од 09.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004652528 из да та од ПС 
Ме две ђа на име Бај ра ми Ми ра дие, Ту па ле, Ме две ђа.  

01/033577/17
Ре ше њем ПС Бо ље вац број 20537/17 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4600748 из да та од ПС 
Бо ље вац на име Ки ри цић Ра де, Бо ље, Бо ље вац.  01/033578/17

Ре ше њем ПС Бо ље вац број 20536/17 од 02.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8399225 из да та од ПС 
Бо ље вац на име Ка ра ба ше вић Ни ко ла, Бо го ви на, Бо ље вац.  

01/033579/17
Ре ше њем ПС Бо ље вац број 20535/17 од 02.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4345602 из да та од ПС 
Бо ље вац на име Мар ти но вић Го ран, Ва ла ко ње, Бо ље вац.  

01/033580/17
Ре ше њем ПС Бо ље вац број 20534/17 од 01.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 665479 из да та од ПС Бо
ље вац на име Феј зић Мир сад, Бо го ви на, Бо ље вац.  01/033581/17
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Ре ше њем ПС Вла со тин це број 20568299/17 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006265427 из да та од 
ПС Вла со тин це на име Ив ко вић Иван, Вла со тин це, Вла со тин це.  

01/033582/17
Ре ше њем ПУ Ки кин да број 052057229 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003910208 из да та од ПУ 
Ки кин да на име Јан ков Са ша, Мо крин, Ки кин да.  01/033583/17

Ре ше њем ПС Ко ва чи ца број 20518117 од 17.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005769354 из да та од 
ПС Ко ва чи ца на име Ки ша Са би на, Де бе ља ча, Ко ва чи ца.  

01/033584/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205315 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5866899 из да та од ПУ 
Сом бор на име Ко лом пар Алек сан дра, Сом бор, Сом бор.  

01/033585/17
Ре ше њем ПС До ље вац број 2053/17 од 19.07.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00784515 из да та од ПС До
ље вац на име Ми ло са вље вић Не ма ња, Ма ло ши ште, До ље вац.  

01/033586/17
Ре ше њем ПС Со ко ба ња број 2051434/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003854993 из да та од 
ПС Со ко ба ња на име Ма рин ко вић Де јан, Со ко ба ња, Со ко Ба ња.  

01/033587/17
Ре ше њем ПУ Ки кин да број 052057224 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0063214622 из да та 
од ПУ Ки кин да на име Тра ва њев Ду шан, Мо крин, Ки кин да.  

01/033588/17
Ре ше њем ПУ Ки кин да број 052057232 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008324847 из да та од 
ПУ Ки кин да на име Ра до ва но вић Вла ди мир, Ки кин да, Ки кин да.  

01/033589/17
Ре ше њем ПС Го лу бац број 2051738/17 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007227950 из да та од ПС 
Го лу бац на име Са вић Алек сан дар, Вин ци, Го лу бац.  

01/033590/17
Ре ше њем ПУ Ки кин да број 052057230 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003895752 из да та од 
ПУ Ки кин да на име Јан ков Га би, Мо крин, Ки кин да.  

01/033591/17
Ре ше њем ПС До ље вац број 205.217 од 19.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005440092 из да та од ПС 
До ље вац на име Сто шић Сла ви ша, Ма ло ши ште, До ље вац.  

01/033592/17
Ре ше њем ПС Ме две ђа број 205*4389/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006708981 из да та од 
ПС Ме две ђа на име Аба зи Ар менд, Ту па ле, Ме две ђа.  

01/033593/17
Ре ше њем ПС Вар ва рин број 2055917 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004784618 из да та од ПС 
Вар ва рин на име Ва сић До бри во је, Вар ва рин, Вар ва рин.  

01/033594/17
Ре ше њем ПС Вла ди мир ци број 205716484/17 од 

09.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005234650 из да та од ПС Вла ди мир ци на име Жи ван ка Дре кић, 
Вла са ни ца, Вла ди мир ци.  01/033595/17

Ре ше њем ПС Ари ље број 20570834/17 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 92383288 из да та од ПС 
Ари ље на име Бр кић Ива на, Ари ље, Ари ље.  01/033596/17

Ре ше њем ПС Ада број 2052448/2017 од 30.06.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005775272 из да та од ПС 
Ада на име Жол та Ва штаг, Ада, Ада.  01/033597/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 20571019/17 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5224783 из да та од ПУ 
Ужи це на име Бо јо вић Са ша, Ари ље, Ари ље.  01/033598/17

Ре ше њем ПС Кла до во број 205172/2017 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004620202 из да та од 
ПС Кла до во на име Идри зо вић Пе ра, Љу би че вац, Кла до во.  

01/033599/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055433 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005422141 из да та од ПУ 
Зре ња нин на име Пе тру ље сков Ми ро слав, Зре ња нин, Зре ња нин.  

01/033600/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055435 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004311925 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Но ва ков Ал берт, Пер лез, Зре ња нин.  

01/033601/17
Ре ше њем 032055429 број ПУ Зре ња нин од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006233660 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Ша ро вић Мил ка, Ла за ре во, Зре ња нин.  

01/033602/17
Ре ше њем ПС Апа тин број 112051232017 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6352578 из да та од 
ПС Апа тин на име Сми ља нић Алек сан дар, Апа тин, Апа тин.  

01/033603/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 205.1410/17 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003684794 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ђур ђе вић Вик тор, Ча чак, Ча чак.  01/033604/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205.1408/17 од 01.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006197990 из да та од ПУ 
Ча чак на име Па јо вић Мар ко, Је же ви ца, Ча чак.  01/033605/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20569525/17 од 02.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3637046 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ку кољ Ни ко ла, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/033606/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20569418/17 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5222150 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ко стић Мар ко, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/033607/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20562374/17 од 06.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8871932 из да та од ПУ 
Кра гу је вац на име Пе три ће вић Рај ко, По ску ри це, Кра гу је вац.  

01/033608/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 2058254/17 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8596439 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Но во сел Ми лош, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/033609/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20569043/17 од 31.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8505059 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Пе тро вић Ла зар, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/033610/17
Ре ше њем ПС Но ви Кне же вац број 152054638 од 

17.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8580959 
из да та од ПС Но ви Кне же вац на име Кне же вић Ми ло рад, Но ви 
Кне же вац, Но ви Кне же вац.  01/033611/17

Ре ше њем ПС Но ви Кне же вац број 152054636 од 
04.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6398786 
из да та од ПС Но ви Кне же вац на име Киш Ре ги на, Но ви Кне же
вац, Но ви Кне же вац.  01/033612/17

Ре ше њем ПС Мај дан пек број 205950/17 од 02.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 62993 из да та од ПС 
Мај дан пек на име Влку Да њец Је ле на, Мај дан пек, Мај дан пек.  

01/033613/17
Ре ше њем ПС Кла до во број 205173/2017 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5640917 из да та од 
ПС Кла до во на име Кор ко цић Дра ги ца, Ма ла Вр би ца, Кла до во.  

01/033614/17
Ре ше њем ПС Чо ка број 14 2052634/17 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005719003 из да та од ПС 
Чо ка на име То до ро вић Сте фан, Чо ка, Чо ка.  01/033615/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205314 од 09.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7947103 из да та од ПУ 
Сом бор на име Ђур ко вић До ца, Све то зар, Све то зар Ми ле тић.  

01/033616/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21225/17С од 

08.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006438546 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ма ри јан Ми лош, 
Но ви Бе о град, Бе о град.  01/033617/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21228/17 од 
08.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006774116 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ку стић Бо јан, Но
ви Бе о град, Бе о град.  01/033618/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21226/2017 од 
08.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006846603 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ду јић Не да, Зе
мун, Бе о град.  01/033619/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056651/2016 од 16.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007234198 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Сту пар Не бој ша, При шти на, При шти на.  

01/033620/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 205820/16 од 24.05.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000223947 из да та од ПУ 
Кра ље во на име Стој ко вић Бра ни сла ва, Млан ча, Кра ље во.  

01/033621/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056814/2016 од 24.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000298886 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Шар че вић Со ња, Ма та ру шка Ба ња, Кра ље во.  

01/033622/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056713/16 од 17.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000307363 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Цр вен ко Сте ван, Кра ље во, Кра ље во.  

01/033623/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056292/16 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004889417 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Ду га лић Ве се лин, Бре зо ва, Кра ље во.  

01/033624/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056579/2016 од 19.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000301063 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Јок си мо вић Гра ди мир, Кра ље во, Кра ље во.  

01/033625/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056485/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 2988680 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Пе тро вић Све тла на, Кра ље во, Кра ље во.  

01/033626/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056487/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 37431452 из да та од 
ПУ При зрен на име Јев тић Не ма ња, При зрен, При зрен.  

01/033627/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056484/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5217362 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Ти ја нић Сне жа на, Го да чи ца, Кра ље во.  

01/033628/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056481/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3334434 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Бр ку ша нин Бо шко, Ко на ре во, Кра ље во.  

01/033629/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056480/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3655469 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Бу ла то вић Бо бан, Кра ље во, Кра ље во.  

01/033630/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056477/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5789426 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Ка ра пан џић Ла зар, Кра ље во, Кра ље во.  

01/033631/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056478/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6630427 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Ча и ро вић Ве сна, Кра ље во, Кра ље во.  

01/033632/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 205647617 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7337796 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Ми ло са вље вић Ма ри ца, Ба ре, Кра ље во.  

01/033633/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 20564863/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7598497 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Ри стић Ни ко ла, Кра ље во, Кра ље во.  

01/033634/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056182/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4932403 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Ба жа лац Ми ло ван, Јар чу јак, Кра ље во.  

01/033635/17
Ре ше њем ПС Уб број 205685 од 01.08.2017. про гла ша ва 

се не ва же ћим лич на кар та број 009554363 из да та од ПС Уб на 
име Чу квас Ра до ван, Уб, Уб.  01/033636/17

Ре ше њем ПС Уб број 205689 од 04.08.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 008296301 из да та од ПС Уб на 
име Пу но вић Ми лош, Сту бле ни ца, Уб.  01/033637/17

Ре ше њем ПС Уб број 205691 од 07.08.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 009714975 из да та од ПС Уб на 
име Ми ло ше вић Ми лан, Уб, Уб.  01/033638/17

Ре ше њем ПС Уб број 205687 од 03.08.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 008779812 из да та од ПС Уб на 
име Ди мић Мом чи ло, Ка ле нић, Уб.  01/033639/17

Ре ше њем ПС Уб број 205686 од 03.08.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 003951564 из да та од ПС Уб на 
име Ми тро вић Ва ња, Уб, Уб.  01/033640/17

Ре ше њем ПС Уб број 205688 од 03.08.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 006787662 из да та од ПС Уб на 
име Ђор ђе вић Сла ви ца, Уб, Уб.  01/033641/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 20581739 од 10.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6686059 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ми ха и ло Пи у ко вић, Но ви, Но ви Сад.  

01/033642/17
Ре ше њем 205.1406/17 број 205.1406/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003574846 из да та од 
ПУ Ча чак на име Са вић ка та ри на, Ча чак, Ча чак.  01/033643/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205.1414/17 од 09.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0055256008 из да та од ПУ Ча
чак на име Ву ло вић мар ко, Ко ње ви ћи, Ча чак.  01/033644/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056447/2017 од 01.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008075115 из да та 
од ПУ Кру ше вац на име Ди ми три је вић Алек сан дар, Кру ше вац, 
Кру ше вац.  01/033645/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056413/2017 од 18.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005585072 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ми лен ко вић Не ве на, Му дра ко вац, Кру ше вац.  

01/033646/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056416/2017 од 19.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005667640 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Не шић Ми ро слав, Па деж, Кру ше вац.  

01/033647/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056427/2017 од 26.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007342648 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ми ле тић Ми лан, Кр ва ви ца, Кру ше вац.  

01/033648/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 20564572017 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004544774 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Пе тро вић Ми лан, Стан ци, Кру ше вац.  

01/033649/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056405/2017 од 14.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008275142 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ми ла ди но вић Ми лош, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033650/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056456/2017 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006176839 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Зе кић Бог дан, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033651/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509197/17 од 26.06.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3505912 из да та од 
ПУ За је чар на име Та сев Иван, Вра жо гр нац, За је чар.  

01/033652/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509224/17 од 13.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6566504 из да та од 
ПУ За је чар на име То мић Дра ган, Вра жо гр нац, За је чар.  

01/033653/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 20564262017 од 26.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006713729 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ма тић Ма ри ја, Су ва ја, Кру ше вац.  

01/033654/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509225/17 од 13.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3913541 из да та од 
ПУ За је чар на име Ста ни ми ро вић Сте фан, Зве здан, За је чар.  

01/033655/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056423/2017 од 25.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005521717 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Пет ко вић Пре драг, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033656/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056409/2017 од 17.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009186077 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ву чић Да ни је ла, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033657/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056454/2017 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005059824 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ми ла но вић Ра до ји ца, Ку кљин, Кру ше вац.  

01/033658/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056443/2017 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005930017 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Цвет ко вић Ми лош, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033659/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056412/17 од 18.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007843428 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Јо ва но вић Иван, Бе ла Во да, Кру ше вац.  

01/033660/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2066408/2017 од 17.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008649741 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Бо ги ће вић Ра до слав, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033661/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056449/2017 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007082962 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ву ко тић Јан ко, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033662/17
Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516508/17 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007648737 из да та од 
ПУ Ша бац на име Са вић Ми ро слав, Ша бац, Ша бац.  

01/033663/17
Ре ше њем ПУ Ша бац број 2051650717 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007167413 из да та од 
ПУ Ша бац на име Ва сић Дра ган, Дре но вац, Ша бац.  

01/033664/17
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Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 2055167 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008407130 из да та од 
ПС Ве ли ка Пла на на име Сте ва но вић Сла ви ца, Ве ли ко Ораш је, 
Ве ли ка Пла на.  01/033665/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516510/17 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006220308 из да та од 
ПУ Ша бац на име Ја њић Ви то мир, Ша бац, Ша бац.  01/033666/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516509/17 од 11.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004765326 из да та од ПУ 
Ша бац на име Јо ва но вић Ми ра, По цер ски При чи но вић, Ша бац.  

01/033667/17
Ре ше њем ПУ Про ку пље број 205134/17 од 17.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007504177 из да та од ПУ 
Про ку пље на име Ба шић Ма ја, Про куп, Про ку пље.  01/033668/17

Ре ше њем ПУ Про ку пље број 205146/17 од 26.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006926549 из да та од ПУ 
Про ку пље на име Ви до са вље вић Ра де, Ве ли ка Плна, Про ку пље.  

01/033669/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509241/17 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8520062 из да та од 
ПУ За је чар на име Ми лен ко вић Ми ро слав, Ла со во, За је чар.  

01/033670/17
Ре ше њем ПУ За је чар број 20509226/17 од 13.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9584459 из да та од ПУ За
је чар на име Не зи рај Ел вис, Бу ди сав ци, Кли на.  01/033671/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1510/17 од 24.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007589990 из да та од ПУ 
Пан че во на име Бор лин Дра ган, Пан че во, Пан че во.  01/033672/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1501/17 од 20.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008024783 из да та од ПУ 
Пан че во на име Ко тр ља Не над, Пан че во, Пан че во.  01/033673/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1515/17 од 26.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004283930 из да та од 
ПУ Пан че во на име Ми са ље вић Во ји слав, Пан че во, Пан че во.  

01/033674/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1525/17 од 28.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008770818 из да та од ПУ 
Пан че во на име Гру јић Ја сми на, Пан че во, Пан че во.  01/033675/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1493/17 од 18.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002956488 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Бој чић Ми ло рад, Пан че во, Пан че во. 

 01/033676/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1520/17 од 27.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008246843 из да та од ПУ 
Пан че во на име Дра гић Ива на, Пан че во, Пан че во.  01/033677/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1521/17 од 27.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008834135 из да та од 
ПУ Пан че во на име Ћа лић Бо сиљ ка, Пан че во, Пан че во.  

01/033678/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1448/17 од 05.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3317651 из да та од ПУ 
Пан че во на име Да бић Јо ван, Пан че во, Пан че во.  01/033679/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1516/17 од 26.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008998015 из да та од 
ПУ Пан че во на име Бла же нић Фра ња, Пан че во, Пан че во.  

01/033680/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1525/17 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007032186 из да та од 
ПУ Пан че во на име Су жње вић Вла ди мир, Пан че во, Пан че во.  

01/033681/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1529/17 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008735235 из да та од 
ПУ Пан че во на име Стој шић Стан ка, Пан че во, Пан че во.  

01/033682/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1531/17 од 01.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007741346 из да та од ПУ 
Пан че во на име Але рић Лу ка, Пан че во, Пан че во.  01/033683/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1529/17 од 01.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008847308 из да та од ПУ 
Пан че во на име Ди ми три је вић Бра ни слав, Пан че во, Пан че во.  

01/033684/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1524/17 од 28.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006308465 из да та од ПУ 
Пан че во на име Пе шић Ми лош, Ја бу ка, Пан че во.  01/033685/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1519/17 од 27.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004662086 из да та од 
ПУ Пан че во на име Сто јо ски Алек сан дар, Ја бу ка, Пан че во.  

01/033686/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1525/17 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009020480 из да та од ПУ 
Пан че во на име Кос Сте фан, Стар че во, Пан че во.  01/033687/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1517/17 од 26.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006325032 из да та од 
ПУ Пан че во на име Иван ков Ни ко ла, Стар че во, Пан че во.  

01/033688/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1533/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004869594 из да та од 
ПУ Пан че во на име Исла мо вић Дра га на, Ка ча ре во, Пан че во.  

01/033689/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1532/17 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004869594 из да та од 
ПС Лај ко вац на име Јон Сте фан, До ло во, Пан че во.  01/033690/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1528/17 од 31.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006145085 из да та од ПУ 
Пан че во на име Ба њаш Аурел, До ло во, Пан че во.  01/033691/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1523/17 од 28.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002899234 из да та од ПУ 
Пан че во на име Пе шић Гро здан, Гло гоњ, Пан че во.  01/033692/17

Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21090/17 од 20.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005424619 из да та од 
ПС Ста ри град на име Ра до ва но вић Иван, Бе о град, Бе о град.  

01/033693/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21114/17 од 25.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003981244 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ан ђе лов Ка та ри на, Бе о град, Бе о град.  

01/033694/17

Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21116/17 од 25.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003362892 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Јо ва но вић Дра ган, Бе о град, Бе о град.  

01/033695/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21114/17 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004789044 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Ми ја и ло вић Ми ро слав, Бе о град, Бе о град.  

01/033696/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21142/17 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003838930 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Феј зу ло вић Ал ма, Бе о град, Бе о град.  

01/033697/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21141/17 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006458262 из да та од ПС 
Па ли лу ла на име Јан ко вић Љу би ца, Бор ча, Бор ча.  01/033698/17

Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21140/17 од 31.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008830973 из да та од ПС 
Во ждо вац на име Цр њан ски Мар ко, Бор ча, Бор ча.  01/033699/17

Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21135/17 од 28.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004235129 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Гво здић Жељ ко, Бор ча, Бор ча.  01/033700/17

Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21132/17 од 28.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004470172 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Шпи ца Дра га на, Бор ча, Бор ча.  01/033701/17

Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21145/17 од 01.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004585547 из да та од ПС 
Па ли лу ла на име Бо ја но вић Сне жа на, Ов ча, Ов ча.  01/033702/17

Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21147/17 од 01.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009489482 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Га јић Мла ден, Бор ча, Бор ча.  01/033703/17

Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21121/17 од 26.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004914879 из да та од 
ПС Ста ри град на име Мр ђен Ми лош, Бор ча, Бор ча.  01/033704/17

Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21127/17 од 27.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004367985 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име При би че вић Сте фан, Бор ча, Бор ча.  

01/033705/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21128/17 од 27.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006070381 из да та од ПС 
Па ли лу ла на име Азе мо вић Ша бан, Бор ча, Бор ча.  01/033706/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21222/17С од 08.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005104324 из да та од ПС 
Но ви Бе о град на име Фи ли пов Сне жа на, Зе мун, Бе о град.  

01/033707/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21224/2017 од 

08.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007201649 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Гу лић Са ни да, Но
ви Бе о град, Бе о град.  01/033708/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21223/17 од 
08.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
004685196 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Бор шо Де јан, Но
ви Бе о град, Бе о град.  01/033709/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21227/17СВ 
од 08.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
009418184 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Га јић Вла ди мир, 
Но ви Бе о град, Бе о град.  01/033710/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе чеј број 0320570/17 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0090393756 из да та 
од ПС Но ви Бе чеј на име Бар на Ило на, Но ви Бе чеј, Но ви Бе чеј.  

01/033711/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе чеј број 03205569/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008342862 из да та од 
ПС Но ви Бе чеј на име Стан чић Ђу ри ца, Но ви Бе чеј, Но ви Бе чеј.  

01/033712/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе чеј број 0320567/17 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009386006 из да та од ПС Но
ви Бе чеј на име Бр сти на Обрен, Но во Ми ло ше во, Но ви Бе чеј.  

01/033713/17
Ре ше њем ПС Пе ћин ци број 20543 од 09.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008303576 из да та од ПС 
Пе ћин ци на име Ди клић Жив ко, Обреж, Пе ћин ци.  01/033714/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 0320569633/17 
од 03.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007194149 из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Бо шко вић Ог њен, 
Но ва Гај до бра, Бач ка Па лан ка.  01/033715/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 0320566954/17 
од 26.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007044643 из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Ни ко лић Де јан, 
Пив ни це, Бач ка Па лан ка.  01/033716/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 0320568647/17 
од 28.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008161168 из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Пи са рев Иван, 
Сил баш, Бач ка Па лан ка.  01/033717/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 0320570425/17 
од 04.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003594395 из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Сла ви ца Ца ро, 
Бач ка, Бач ка Па лан ка.  01/033718/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 0320571055/17 
од 07.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003212355 из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Ај дер Бла жо, 
Бач ка, Бач ка Па лан ка.  01/033719/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 0320569636/17 
од 03.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008640155 из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Јо ва но вић Да ни
ца, Бач ка, Бач ка Па лан ка.  01/033720/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 0320569022/17 
од 03.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007678006 из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Штангл Ђор ђе, 
Че ла ре во, Бач ка Па лан ка.  01/033721/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 20571811/17 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004619278 из да та од 
ПУ Ја го ди на на име Ми ло ра до вић Дар ко, Ри ба ре, Ја го ди на.  

01/033722/17
Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 20571730/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006394233 из да та од 
ПУ Ја го ди на на име Ми ле тић Зо ран, Ја го ди на, Ја го ди на.  

01/033723/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 20571626/17 од 09.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007086008 из да та од 
ПУ Ја го ди на на име Сје ко ло вић Ма ја, Ја го ди на, Ја го ди на.  

01/033724/17
Ре ше њем ПС Ку ла број 13 205747/17 од 11.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8761554 из да та од ПС 
Ку ла на име Нин ков Ма ри ја, Ку ла, Ку ла.  01/033725/17

Ре ше њем ПС Ку ла број 13 205748/17 од 11.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4160903 из да та од ПС 
Ку ла на име Вла хо вић Ми љан, Кру шчић, Ку ла.  01/033726/17

Ре ше њем ПС Ку ла број 13 205745/17 од 11.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6272856 из да та од ПС 
Ку ла на име Вла хо вић Ми љан, Кру шчић, Ку ла.  01/033727/17

Ре ше њем ПС Ку ла број 13 205750/17 од 11.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7866727 из да та од ПС 
Ку ла на име Ка ра пе тро вић Ми ле, Ку ла, Ку ла.  01/033728/17

Ре ше њем ПС Ку ла број 13 205751/17 од 11.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8015270 из да та од ПС 
Ку ла на име Ка ра пе тро вић Илин ка, Ку ла, Ку ла.  01/033729/17

Ре ше њем ПС Ку ла број 13 205741/17 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 951709 из да та од ПС Ку
ла на име Ми тро вић Ву ко ман, Си вац, Ку ла.  01/033730/17

Ре ше њем ПС Ку ла број 13 205740/17 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6314567 из да та од ПС 
Ку ла на име Кне же вић Бран ко, Цр вен ка, Ку ла.  01/033731/17

Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21091/17 од 21.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003600514 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Ђи лас Не бој ша, Бор ча, Бор ча.  01/033732/17

Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21098/17 од 21.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003942721 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Чен гај Да мир, Бор ча, Бор ча.  01/033733/17

Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21093/17 од 22.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007830149 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Јо ва но вић Ми лош, Па дин ска Ске ла, Па
дин ска Ске ла.  01/033734/17

Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21123/17 од 26.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007675376 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Ве ли ми ров Ми ло рад, Ду на вац, Па ли лу ла.  

01/033735/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21134/17 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002967886 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Спре мић Ма ри ја, Бе о град, Бе о град.  

01/033736/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1735 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004763765 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Га брић Злат ко, Но ви Сад, Но ви Сад.  01/033737/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1723 од 09.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007973800 из да та од ПУ Но ви 
Сад на име Јо ви чић Ми лош, Но ви Сад, Но ви Сад.  01/033738/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1724 од 09.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008296093 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Са вић Де јан, Но ви Сад, Но ви Сад.  01/033739/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1727 од 09.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006820965 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Де вић Вла да, Но ви Сад, Но ви Сад.  01/033740/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2057011/2017 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009130310 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Ста мен ко вић Сте ван, Пе че њев це, Ле ско вац.  

01/033741/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1728 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007085349 из да та од ПС 
Ру ма на име Јоц ков Ђор ђе, Но ви Сад, Но ви Сад.  01/033742/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2056972/2017 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005086163 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Ви до са вље вић Мо мир, Вуч је, Ле ско вац.  

01/033743/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1729 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005365794 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ми лић Со ња, Но ви Сад, Но ви Сад.  01/033744/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1731 од 09.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005256317 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Рад ма но вац Ива на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033745/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1732 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007491939 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Зли чић Је ле на, Но ви Сад, Но ви Сад.  01/033746/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1733 од 09.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004565463 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Жи лић Алек сан дра, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033747/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1734 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006317068 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ми ли во је вић Ни ко ла, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033748/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1714 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005880380 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Јо чић Кри сти на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033749/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1716 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007497341 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Пре ра дов Мир ја на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033750/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1718 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008978771 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Жив ко вић Ми лан, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033751/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1719 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007923775 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Кр стић Ђор ђе, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/033752/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1720 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008752788 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Шол Не над, Но ви Сад, Но ви Сад.  01/033753/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2257012/2017 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007262409 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Ђо рић Де јан, Ле ско вац, Ле ско вац.  

01/033754/17
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Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1736 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006283647 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Бо бак Ка ти ца, Но ви Сад, Но ви Сад.  01/033755/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2056963/2017 од 09.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003606905 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Стан ко вић Алек сан дар, Ле ско вац, Ле ско
вац.  01/033756/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2056924/2017 од 09.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005910239 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Ре џић Трај че, Ле ско вац, Ле ско вац.  

01/033757/17
Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2056928/2017 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007907168 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Ђо кић Сне жа на, Свир це, Ле ско вац.  

01/033758/17
Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2056929/2017 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005240601 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Сто ја но вић Сла ви ца, Ле ско, Ле ско вац.  

01/033759/17
Ре ше њем ПС Вр бас број 2050165/17 од 01.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4709656 из да та од ПС 
Вр бас на име Ба јо вић Ни ко ла, Вр бас, Вр бас.  01/033760/17

Ре ше њем ПС Но ви Кне же вац број 152054642 од 
02.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008740350 из да та од ПС Но ви Кне же вац на име Ла зин Ми лан, 
Ба нат ско Аран ђе ло во, Но ви Кне же вац.  01/033761/17

Ре ше њем ПС Но ви Кне же вац број 152054639 од 
17.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7149072 
из да та од ПС Но ви Кне же вац на име Бар бул Ми лош, Ба нат ско 
Аран ђе ло во, Но ви Кне же вац.  01/033762/17

Ре ше њем ПС Но ви Кне же вац број 152054635 од 
04.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3713578 
из да та од ПС Но ви Кне же вац на име Ми ја тов Зо ран, Но ви, Но ви 
Кне же вац.  01/033763/17

Ре ше њем ПС Мај дан пек број 205906/17 од 27.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3800167 из да та од 
ПС Мај дан пек на име Илић Да ли бор, Мај дан пек, Мај дан пек.  

01/033764/17
Ре ше њем ПС Мај дан пек број 205934/17 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3856865 из да та од 
ПС Мај дан пек на име Си мић Иван, Мај дан пек, Мај дан пек.  

01/033765/17
Ре ше њем ПС Мај дан пек број 205938/17 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 376482 из да та од ПС 
Мај дан пек на име Ар сић Дра га на, Мај дан пек, Мај дан пек.  

01/033766/17
Ре ше њем ПС При бој број 205299/2017 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007338083 из да та од ПС 
При бој на име Ћир ко вић Јо ви ца, Ба ња, При бој.  01/033767/17

Ре ше њем ПС До ље вац број 20512/17 од 20.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004544104 из да та од ПС 
До ље вац на име Ми лен ко вић Ми љан, Ма ло ши ште, До ље вац.  

01/033768/17
Ре ше њем ПС До ље вац број 20511/17 од 20.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006713307 из да та од ПС 
До ље вац на име Ми тић Са ша, Пе ру ти на, До ље вац.  01/033769/17

Ре ше њем ПС До ље вац број 20510/17 од 19.04.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004669830 из да та од ПС 
До ље вац на име Ми тро вић Ни ко ла, Пу ко вац, До ље вац.  

01/033770/17
Ре ше њем ПС До ље вац број 2059/17 од 19.03.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006281064 из да та од ПС 
До ље вац на име Јо вић Дра го слав, Ко ча не, До ље вац.  

01/033771/17
Ре ше њем ПС До ље вац број 205617 од 19.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004514748 из да та од ПС 
До ље вац на име Стан ко вић Алек сић Ире на, Пу ко вац, До ље вац.  

01/033772/17
Ре ше њем ПС До ље вац број 205517 од 19.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005194238 из да та од ПС 
До ље вац на име Па вло вић Вла ди мир, Пу ко вац, До ље вац.  

01/033773/17
Ре ше њем ПС До ље вац број 2057/17 од 19.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004207259 из да та од ПС 
До ље вац на име Ки та но вић Фи лип, Пу ко вац, До ље вац.  

01/033774/17
Ре ше њем ПС До ље вац број 205117 од 19.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005775569 из да та од ПС 
До ље вац на име Ибра и мо вић До бри ла, Пе ру ти на, До ље вац.  

01/033775/17
Ре ше њем ПС До ље вац број 205417 од 19.06.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006657299 из да та од ПС До
ље вац на име Ми шић Ми лан, Кне жи ца, До ље вац.  01/033776/17

Ре ше њем ПС До ље вац број 205817 од 19.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008420384 из да та од ПС 
До ље вац на име Пе рић Са ња, Че чи на, До ље вац.  01/033777/17

Ре ше њем ПУ При је по ље број 2058120/17 од 08.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009227123 из да та од 
ПУ При је по ље на име Ки ја но вић Сло бо дан ка, При је по ље, При
је по ље.  01/033778/17

Ре ше њем ПУ При је по ље број 2058119/17 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008467542 из да та од ПУ 
При је по ље на име Не сто ро вић Та ња, Ве ли ка Жу па, При је по ље.  

01/033779/17
Ре ше њем ПУ При је по ље број 2058118/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003988280 из да та од 
ПУ При је по ље на име Бе ћи ро вић Га зо, При је по ље, При је по ље.  

01/033780/17
Ре ше њем ПУ При је по ље број 2058117/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009116356 из да та од ПУ 
При је по ље на име Бра шња но вић Дра го, При је по ље, При је по ље.  

01/033781/17
Ре ше њем ПУ При је по ље број 2058114/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008372860 из да та од 
ПУ При је по ље на име Ме влу дин Му је зи но вић, При је по ље, При
је по ље.  01/033782/17

Ре ше њем ПС Пре ше во број 205168/2017 од 11.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004918653 из да та од 
ПС Пре ше во на име Ре џе пи Ар та, Ми ра то вац, Пре ше во.  

01/033783/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 205167/2017 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006647380 из да та од 
ПС Пре ше во на име Дри тон Алиу, Ора о ви ца, Пре ше во.  

01/033784/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 2051662017 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005293653 из да та од 
ПС Пре ше во на име Љав дим Ибра хи ми, Бу ка ре вац, Пре ше во.  

01/033785/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 205162/2017 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002891214 из да та од 
ПС Пре ше во на име Ше ри фи фа туш, Пре ше во, Пре ше во.  

01/033786/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 205160/2017 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008614097 из да та од 
ПС Пре ше во на име Кур те ши Ва лен дрин, Пре ше во, Пре ше во.  

01/033787/17
Ре ше њем ПУ Бор број 2055350/2017 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006866202 из да та од ПУ 
Бор на име Го лу бо вић Алек сан дар, Бор, Бор.  01/033788/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055348/2017 од 09.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004219112 из да та од ПУ 
Бор на име Жи ва но вић Са ша, Бор, Бор.  01/033789/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055347/2017 од 02.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004693672 из да та од ПУ 
Бор на име Не сто ро вић Јо ван, Шар ба но вац, Бор.  01/033790/17

Ре ше њем ПУ Бор број 22055345/2017 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005240114 из да та од ПУ 
Бор на име Ата на со вић Ма ри на, Бор, Бор.  01/033791/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2733/17 од 08.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009435129 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Пин тар Бо рис, Сав ски Ве нац, Бе о град.  

01/033792/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.3734/17 од 08.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0030496675 из да та 
од ПУ Бе о град на име Ша рић Је ле на, Сав ски Ве нац, Бе о град.  

01/033793/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.22735/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006510430 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Ђо лић Ана, Па ли лу ла, Бе о град.  

01/033794/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2736/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004123964 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Бо ћа нин Ве сна, Па ли лу ла, Бе о град.  

01/033795/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2737/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007145734 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Кр стић Звон ко, Ра ко ви ца, Бе о град.  

01/033796/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2738/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006290901 из да та од 
ПС Ста ри град на име Љу бић Ду ши ца, Сав ски ве нац, Бе о град.  

01/033797/17
Ре ше њем ПС Сав ки Ве нац број 205.2739/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006201289 из да та од 
ПС Ба ра је во на име Ма рин ко вић Пре драг, Ба ра је во, Ба ра је во.  

01/033798/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.1231/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0040409871 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Ма тић Ма ја, Но ви Бе о град, Бе о град.  

01/033799/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21232/17СВ 

од 09.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007153487 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ран ко вић Сне жа
на, Но ви Бе о град, Бе о град.  01/033800/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21230/17 од 
09.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003717565 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ра до вић Мла ден, 
Но ви Бе о град, Бе о град.  01/033801/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.2227/17 од 
08.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006375556 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ми лу ти но вић Ми
ло рад, Вра чар, Бе о град.  01/033802/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.2226/17БК од 
08.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005295576 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ђор ђе вић Мар ко, 
Но ви Бе о град, Бе о град.  01/033803/17

Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21073/17 од 17.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009371955 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Ве ле ми ров Мил ка, Ду на вац, Бе о град.  

01/033804/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21075/17 од 17.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008753111 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Фи љин Ни ко ла, Бор ча, Бе о град.  

01/033805/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21076/17 од 17.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007463157 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Сла до је вић Жељ ко, Бор ча, Бе о град.  

01/033806/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21077/17 од 18.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006412205 из да та од 
ПС Зе мун на име Ме дић Мо мир, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/033807/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21082/17 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007007485 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име На стић Мар ко, Бор ча, Бе о град.  

01/033808/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21085/17 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0073541987 из да та 
од ПС Па ли лу ла на име Ста но је вић Љу бо мир, Зе мун, Бе о град.  

01/033809/17

Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21086/17 од 20.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002893772 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Ри стић Алек сан дар, Ко ви ло во, Бе о град.  

01/033810/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21089/17 од 20.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004057381 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Ве љић Љи ља на, Бор ча, Бе о град.  

01/033811/17
Ре ше њем ПС Кнић број 20532 од 11.08.2017. про гла ша ва 

се не ва же ћим лич на кар та број 004912229 из да та од ПС Кнић на 
име Па вло вић Бо јан, Кнић, Кнић.  01/033812/17

Ре ше њем ПС Кнић број 20530 од 08.08.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 7881515 из да та од ПС Кнић на 
име Ко раћ Пољ ке, Вуч ко ви ца, Кнић.  01/033813/17

Ре ше њем ПС Кнић број 20531 од 09.08.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 6674650 из да та од ПС Кнић на 
име Ај да ро вић Ми лош, Гра бо вац, Кнић.  01/033814/17

Ре ше њем ПС Ра ча број 2058/1731 од 11.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00663728 из да та од ПС Ра ча 
на име Сте ва но вић Ми ло ва но вић Го ри ца, До ња Ра ча, Ра ча.  

01/033815/17
Ре ше њем ПС Жи ти ште број 03205448/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004669975 из да та од 
ПС Жи ти ште на име Глу мац Сла ђа на, Ба нат ско Ка ра ђор ђе во, 
Жи ти ште.  01/033816/17

Ре ше њем ПС Ла по во број 20598/1722 од 31.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002883798 из да та од ПС 
Ла по во на име Сто ја но вић Зо ран, Ла по во, Ла по во.  01/033817/17

Ре ше њем ПС Ла по во број 20598/1723 од 31.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005469358 из да та од ПС 
Ла по во на име По по вић Вла ди мир, Ла по во, Ла по во.  

01/033818/17
Ре ше њем ПС Кла до во број 205176/2017 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005728642 из да та од ПС 
Кла до во на име Ни ко лић Дра ги ша, Ве ли ка Ка ме ни ца, Кла до во.  

01/033819/17
Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6189/17 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004533744 из да та од ПС 
Ру ма на име Рај ко вић Сло бо дан ка, Ма ли Ра дин ци, Ру ма.  

01/033820/17
Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6192/17 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004676175 из да та од ПС 
Ру ма на име Ђу мић Го ран, Во гањ, Ру ма.  01/033821/17

Ре ше њем ПС Кла до во број 205177/2017 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008352895 из да та од 
ПС Кла до во на име МИ кац Дра жен, Кла до во, Кла до во.  

01/033822/17
Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6165/17 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004872199 из да та од ПС 
Ру ма на име Је шић Оли ве ра, Ру ма, Ру ма.  01/033823/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6191/17 од 03.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0035773925 из да та од ПС 
Ру ма на име Ста нић Алек сан дар, Ру ма, Ру ма.  01/033824/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6186/17 од 27.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004444937 из да та од ПС 
Ру ма на име Ча би Шан дор, Ни кин ци, Ру ма.  01/033825/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055436 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007331234 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Дри нић Дра га на, Зре ња нин, Зре ња нин.  

01/033826/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055432 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005422141 из да та од ПУ 
Зре ња нин на име Пе тру ље сков Ми ро слав, Зре ња нин, Зре ња нин.  

01/033827/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205323 од 11.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3206747 из да та од ПУ 
Сом бор на име Пе тро вић Не ма ња, Сом бор, Сом бор.  

01/033828/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205322/17 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 53666954 из да та од 
ПУ Сом бор на име До мић Су за на, Сом бор, Сом бор.  

01/033829/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205321 од 11.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7506110 из да та од ПУ 
Сом бор на име Бог да но вић Ми ли ца, Сом бор, Сом бор.  

01/033830/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205320/17 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8486237 из да та од 
ПУ Сом бор на име Се чуј ски Иво на, Сом бор, Сом бор.  

01/033831/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205318/17 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6286956 из да та од 
ПУ Сом бор на име Ома ко вић Оскар, Сом бор, Сом бор.  

01/033832/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205316/17 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5261756 из да та од 
ПУ Сом бор на име Свр ко та Ни ко ла, Сом бор, Сом бор.  

01/033833/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205317/17 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7350511 из да та од 
ПУ Сом бор на име Шће кић Не дељ ко, Сом бор, Сом бор.  

01/033834/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205319/17 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4392347 из да та од 
ПУ Сом бор на име Ан ђел ко вић Не ма ња, Кља и ће во, Сом бор.  

01/033835/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1445/17 од 04.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8447296 из да та од 
ПУ Пан че во на име Ми лан ков Де јан, Пан че во, Пан че во.  

01/033836/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1510/17 од 24.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008619978 из да та од 
ПУ Пан че во на име Угље шин Ка ти ца, Пан че во, Пан че во.  

01/033837/17
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Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1537/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004491564 из да та од 
ПУ Пан че во на име Ра до ми ро вић Бран ко, Пан че во, Пан че во.  

01/033838/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1539/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003694597 из да та од 
ПУ Пан че во на име Пе рић Жи во јин, Пан че во, Пан че во.  

01/033839/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1542/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005256506 из да та од 
ПУ Пан че во на име Или јев ски Мар ко, Пан че во, Пан че во.  

01/033840/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1963/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008583553 из да та од 
ПУ Пан че во на име Ке мењ Ка та лин, Пан че во, Пан че во.  

01/033841/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.1483/17 од 17.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008553862 из да та од 
ПУ Пан че во на име Јо ва нов ски Ми ло ван, Гло гоњ, Пан че во.  

01/033842/17
Ре ше њем ПС Алек сан дро вац број 20566/2017 од 

01.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
009046486 из да та од ПС Алек сан дро вац на име Вуч ко вић Ми на, 
Алек сан дро вац, Алек сан дро вац.  01/033843/17

Ре ше њем ПС Алек сан дро вац број 20560/17 од 25.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003974569 из да та од 
ПС Алек сан дро вац на име Бог да но вић Кри сти јан, Алек сан дро
вац, Алек сан дро вац.  01/033844/17

Ре ше њем ПС Алек сан дро вац број 20568/17 од 03.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007822838 из да та 
од ПС Алек сан дро вац на име Ни ко лић Срећ ко, Алек сан дро вац, 
Алек сан дро вац.  01/033845/17

Ре ше њем ПС Алек сан дро вац број 20572/17 од 09.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003296899 из да та од 
ПС Алек сан дро вац на име Ар сић Бра ти слав, Алек сан дро вац, 
Алек сан дро вац.  01/033846/17

Ре ше њем ПС Алек сан дро вац број 20558/17 од 10.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003803657 из да та од 
ПС Алек сан дро вац на име Бла жић На да, Алек сан дро вац, Алек
сан дро вац.  01/033847/17

Ре ше њем ПС Алек сан дро вац број 20567/17 од 03.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005279342 из да та од 
ПС Алек сан дро вац на име Јо ван че вић Да ни је ла, Алек сан дро вац, 
Алек сан дро вац.  01/033848/17

Ре ше њем ПС Алек сан дро вац број 20561/17 од 25.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000938073 из да та од 
ПС Алек сан дро вац на име Ћир ко вић Де јан, Ко же тин, Алек сан
дро вац.  01/033849/17

Ре ше њем ПС Алек сан дро вац број 20569/17 од 03.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006817595 из да та од 
ПС Алек сан дро вац на име При ба но вић Алек сан дра, Ко же тин, 
Алек сан дро вац.  01/033850/17

Ре ше њем ПС Алек сан дро вац број 20565/17 од 31.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005316818 из да та од 
ПС Алек сан дро вац на име Ка тић Ју го слав, Ма ла Ра кља По ља на, 
Алек сан дро вац.  01/033851/17

Ре ше њем ПС Алек сан дро вац број 20562/17 од 28.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005538131 из да та од 
ПС Алек сан дро вац на име Ан ђел ко вић Пре драг, Да шни ца, Алек
сан дро вац.  01/033852/17

Ре ше њем ПС Алек сан дро вац број 20570/17 од 07.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000055308 из да та од ПС 
Алек сан дро вац на име Ми ле тић Ђор ђе, Сту бал, Алек сан дро вац.  

01/033853/17
Ре ше њем ПС Алек сан дро вац број 20559/17 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009027751 из да та од 
ПС Алек сан дро вац на име Ми ло ше вић Дра ги ца, Бзе ни це, Алек
сан дро вац.  01/033854/17

Ре ше њем ПС Алек сан дро вац број 20574/17 од 11.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009256168 из да та 
од ПС Алек сан дро вац на име Пе тро вић Дра ги ца, Вра жо грн ци, 
Алек сан дро вац.  01/033855/17

Ре ше њем ПС Алек сан дро вац број 20573/17 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009038226 из да та 
од ПС Алек сан дро вац на име Па лу ро вић Ни ко ла, Дра го љуб ци, 
Алек сан дро вац.  01/033856/17

Ре ше њем ПС Алек сан дро вац број 20564/17 од 31.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008470946 из да та од 
ПС Алек сан дро вац на име Ми ло са вље вић Ди ми три је, Дра го
љуб ци, Алек сан дро вац.  01/033857/17

Ре ше њем ПС Алек сан дро вац број 20563/17 од 31.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002085105 из да та од 
ПС Алек сан дро вац на име Ла за ре вић Ан дри ја на, Је лак ци, Алек
сан дро вац.  01/033858/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516512/17 од 11.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008210665 из да та од 
ПУ Ша бац на име Гла до вић Иван, Ша бац, Ша бац.  01/033859/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 20516514/17 од 14.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006034032 из да та од 
ПУ Ша бац на име Јо ва но вић Ви да, Је вре мо вац, Ша бац.  

01/033860/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056463/2017 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008904377 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ри стић Рад ми ла, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033861/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056436/2017 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005003266 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Вуј чић Сла во љуб, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033862/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056441/2017 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005735512 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ма нић Ми о драг, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033863/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056467/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004541630 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ма рић Урош, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033864/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056460/17 од 07.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004404507 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Пе тро вић Урош, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033865/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056472/2017 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005784287 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Јо ва но вић Ми лош, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033866/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056451/2017 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007502234 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Стан ко вић Мар ко, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033867/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056421/17 од 21.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007626096 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ду ја ко вић Ни ко ла, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033868/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21149/17 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000790263 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Де ми ро вић Му ха мед, Но ви Бе о град, 
Бе о град.  01/033869/17

Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21151/17 од 01.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008836610 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име По пов Ни ко ла, Па дин ска Ске ла, Бе о град.  

01/033870/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21152/17 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00890065 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Ку зма но вић Сре бра, Бор ча, Бе о град.  

01/033871/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21155/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005190411 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Ва си ље вић Иван, Бор ча, Бе о град.  

01/033872/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21157/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008803528 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Аран ђе ло вић Ла зар, Бор ча, Бе о град.  

01/033873/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21163/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008321755 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Јо ва но вић Ја сми на, Па ли лу ла, Бе о град.  

01/033874/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056462/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003814326 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Сте ва но вић Сла ви ца, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033875/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21164/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003456864 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Па јо вић Сло бо дан ка, Бор ча, Бе о град.  

01/033876/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21168/17 од 05.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007284087 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Об ра до вић Све тла на, Па ли лу ла, Бе о град.  

01/033877/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21171/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004625147 из да та од 
ПС Зе мун на име Аса но вић Ани фа, Зе мун, Бе о град.  

01/033878/17
Ре ше њем ПС Па ли лу ла број 205.21177/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0092288485 из да та 
од ПС Па ли лу ла на име Па у не ску Јо ван, Ов ча, Бе о град.  

01/033879/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2820/2017 од 26.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008566193 из да та од 
ПС Вра чар на име Ду жде вић На на, Вра чар, Бе о град.  

01/033880/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2821/17 од 26.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00626458 из да та од ПС 
Вра чар на име Миљ ко вић Ми лан, Вра чар, Бе о град.  01/033881/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2822/17 од 26.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006103948 из да та од ПС 
Во ждо вац на име Не сто ро вић Ве сна, Во ждо вац, Бе о град.  

01/033882/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2823/17 од 26.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006821272 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Ши ја чић На ди ца, Зве зда ра, Бе о град.  

01/033883/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2824/17 од 26.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005557283 из да та од ПС 
Па ли лу ла на име Ри стов Не ма ња, Па ли лу ла, Бе о град.  

01/033884/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2825/2017 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008486443 из да та од 
ПС Вра чар на име Мар ко вић На та ли ја, Вра чар, Бе о град.  

01/033885/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2826/2017 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002808376 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Јан ко вић Фи лип, Вра чар, Бе о град.  

01/033886/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2827/17 од 28.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008306031 из да та од ПС 
Гроц кка на име Дар ко Миљ ко вић, Гроц ка, Бе о град.  

01/033887/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2282/20473 од 29.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007055984 из да та од 
ПС Ста ри град на име Ан ђел ко вић Ми на, Вра чар, Бе о град.  

01/033888/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2829/17 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003358215 из да та од ПС 
Оџа ци на име Ни ко лић Бра ни сла ва, Вра чар, Бе о град.  

01/033889/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056424/2017 од 25.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003441108 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ан тић Да ни је ла, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033890/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2830 од 31.07.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004195037 из да та од ПС 
Вра чар на име Илић Рад ми ла, Вра чар, Бе о град.  01/033891/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056380/17 од 05.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007928979 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ми ли во је вић Јо ви ца, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033892/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2831/2017 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 473282 из да та од ПС 
Вра чар на име Гар че вић Ран ко, Вра чар, Бе о град.  01/033893/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056379/17 од 05.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004552511 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Здрав ко вић Јо ви ца, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033894/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2831/2017 од 24.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3022535 из да та од ПС 
Вра чар на име Сто ја но вић Де јан, Вра чар, Бе о град.  01/033895/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2833/2017 од 31.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004011560 из да та од ПС 
Вра чар на име Пе тро вић Ни ко ла, Вра чар, Бе о град.  01/033896/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2834/2017 од 31.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7276993 из да та од ПС 
Вра чар на име Ри бо шкић Мар ко, Вра чар, Бе о град.  01/033897/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2835/17 од 01.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008794455 из да та од ПС 
Вра чар на име Ћо сић Вељ ко, Зе мун, Бе о град.  01/033898/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2836/17 од 02.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005592758 из да та од ПС 
Вра чар на име Ра ду Алек са, Вра чар, Бе о град.  01/033899/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2837 од 02.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008527564 из да та од ПС 
Вра чар на име Здрав ков Ђор ђе са, Вра чар, Бе о град.  01/033900/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056417/2017 од 20.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006609520 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ми ло ше вић Ђор ђе, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033901/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056446/2017 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007307496 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ста ној ло вић Ана, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033902/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056465/2017 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008059692 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ка ра јо вић Де јан, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033903/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056464/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007849078 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Иг ња то вић Ми ле на, Кру ше вац, Кру ше вац. 

 01/033904/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056461/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007092490 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ђор ђе вић Ире на, Кру ше вац, Кру ше вац.  

01/033905/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2838/20173 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0041877466 из да та 
од ПС Вра чар на име Ко са но вић Ми лан, Вра чар, Бе о град.  

01/033906/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.28639/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005871154 из да та од 
ПС Вра чар на име Го лу бо вић Ни ко ла, Бе о град, Бе о град.  

01/033907/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2840/17 од 03.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009628581 из да та од ПС 
Вра чар на име Го лу бо вић Јса ми на, Вра чар, Бе о град.  01/033908/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2841/17 од 04.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003817368 из да та од ПС Вра
чар на име Ми ло са вље вић Ми ра, Вра чар, Бе о град.  01/033909/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2842/17 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007312800 из да та од ПС 
Вра чар на име Ма те јић Ма ри ја, Вра чар, Бе о град.  01/033910/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2842/2017 од 04.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8141935 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Нин ко вић Дра ган, Вра чар, Бе о град.  

01/033911/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2843/17 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0043088172 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Ста ни шић Је ле на, Вра чар, Бе о град.  

01/033912/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.22017 од 04.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004937747 из да та од ПС Вра
чар на име Ми ље но вић Ран ка, Вра чар, Бе о град.  01/033913/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2845/2017 од 07.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8293514 из да та од ПС 
Обре но вац на име То до си је вић Мир ја на, Но ви Бе о град, Бе о град.  

01/033914/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2846/2017 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006024467 из да та од ПС 
Вра чар на име Га чић Не вен ка, Вра чар, Бе о град.  01/033915/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2847/17 од 07.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004312704 из да та од ПС Вра
чар на име Кра ље вић Све тла на, Вра чар, Бе о град.  01/033916/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2848/17 од 07.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008352305 из да та од ПС Вра
чар на име Ми ло ва но вић Ми ло ван, Вра чар, Бе о град.  01/033917/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2845/2017 од 01.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5515123 из да та од ПС 
Вра чар на име Алек сић Ду шан, Вра чар, Бе о град.  01/033918/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2850/2017 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004332897 из да та од ПС 
Вра чар на име Љу бо ја Ми лан, Во ждо вац, Бе о град.  01/033919/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2851/17 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005820395 из да та од ПС 
Вра чар на име Алек сић Вук, Вра чар, Бе о град.  01/033920/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2852/2017 од 09.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8742006 из да та од ПС 
Вра чар на име Ви шко вић Да ни ца, Вра чар, Бе о град.  01/033921/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2853/2017 од 09.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6015829 из да та од ПС 
Вра чар на име Ма тић Пре драг, Вра чар, Бе о град.  01/033922/17
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Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2854/2017 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005967684 из да та од ПС 
Вра чар на име Об ра до вић Бо ри во је, Вра чар, Бе о град.  01/033923/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2855/2017 од 09.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004543833 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Бу ла то вић Иван, Во ждо вац, Бе о град.  

01/033924/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2856/2017 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006323676 из да та од 
ПС Зе мун на име Ива но вић Во јин, Во ждо вац, Бе о град.  

01/033925/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055444 од 12.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008475128 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Че жек Дар ко, Зре ња нин, Зре ња нин.  

01/033926/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055434 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007222413 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Јо вић Фи лип, То ма ше вац, Зре ња нин.  

01/033927/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2857/17 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005565124 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Шим пра га Уна, Зве зда ра, Бе о град.  01/033928/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2858/2017 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006283684 из да та од 
ПС Вра чар на име Ни ко лић Мар ко, Вра чар, Бе о град.  

01/033929/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2858/2017 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007053873 из да та од 
ПС Вра чар на име Ср нић Пе тар, Вра чар, Бе о град.  01/033930/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2859/2017 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009535698 из да та од 
ПС Вра чар на име Авра мо во вић Ву ко мир, Вра чар, Бе о град.  

01/033931/17
Ре ше њем ПС Вра чар број 205.2860/17 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003933465 из да та од ПС 
Вра чар на име То до ро вић Јо ван, Вра чар, Бе о град.  01/033932/17

Ре ше њем ПС Бо си ле град број 20851517 од 04.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5449334 из да та од 
ПС Бо си ле град на име Асе нов Вла ди мир, Глож је, Бо си ле град.  

01/033933/17
Ре ше њем ПС Уб број 205692 од 08.08.2017. про гла ша ва 

се не ва же ћим лич на кар та број 008530714 из да та од ПС Уб на 
име Ма тић Дра ган, Уб, Уб.  01/033934/17

Ре ше њем ПС Уб број 205690 од 07.07.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 001776828 из да та од ПС Уб на име 
Ва сић Жељ ко, Уб, Уб.  01/033935/17

Ре ше њем ПС Уб број 205693 од 08.08.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 003883794 из да та од ПС Уб на 
име Ле ли ћа нин Сте фан, Тр лић, Уб.  01/033936/17

Ре ше њем ПС Ста ра Па зо ва број 205.4257/17 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008741729 из да та од 
ПС Ста ра Па зо ва на име Вој во дић Бо сиљ ка, Ста ра па зо ва, Но ва 
Па зо ва.  01/033937/17

Ре ше њем ПС Ра шка број 205713/17 од 11.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004683647 из да та од ПС Ра
шка на име Ву ка ши но вић Ми ло рад, Кор ла ће, Ра шка.  

01/033938/17
Ре ше њем ПС Вр бас број 20550176/17 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7382290 из да та од ПС 
Вр бас на име По ло ви на Ми лош, Вр бас, Вр бас.  01/033939/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 2050175/17 од 10.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6709487 из да та од ПС 
Вр бас на име Жив ко вић Ве се лин, Зма је во, Вр бас.  01/033940/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 20550171/17 од 09.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6074955 из да та од ПС 
Вр бас на име Ник шић Ни ко ла, Вр ба, Вр бас.  01/033941/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 2050172/17 од 10.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4846238 из да та од ПС 
Вр бас на име Ђор ђи је Ва си ље вић, Са ви но се ло, Вр бас.  

01/033942/17
Ре ше њем ПС Вр бас број 2050173/17 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3316591 из да та од ПС 
Вр бас на име Плав шић Алек сан дар, Рав но се ло, Вр бас.  

01/033943/17
Ре ше њем ПС Вр бас број 20550174/17 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3538040 из да та од ПС 
Вр бас на име Пу по вац Бо ри вој, Вр бас, Вр бас.  01/033944/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 2050177/17 од 10.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5923527 из да та од ПС 
Вр бас на име Дој чи нов Ва си ли је, Вр бас, Вр бас.  01/033945/17

Ре ше њем ПС Жа баљ број 205177/17 од 09.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003171032 из да та од ПС 
Жа баљ на име Ђин Ду шан, Чу руг, Чу руг.  01/033946/17

Ре ше њем ПС Жа баљ број 205179/17 од 09.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 1796273 из да та од ПС 
Жа баљ на име Ди ми тров Пе ри ца, Чу руг, Чу руг.  01/033947/17

Ре ше њем ПС Жа баљ број 205176/17 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005263874 из да та од ПС 
Жа баљ на име Аре жи на Или ја, Жа баљ, Жа баљ.  01/033948/17

Ре ше њем ПС Жа баљ број 205178/17 од 09.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007937888 из да та од ПС 
Жа баљ на име Ша та ра Је ле на, Го спо ђин ци, Жа баљ.  

01/033949/17
Ре ше њем ПС Жа баљ број 205180/17 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004579037 из да та од ПС 
Жа баљ на име Кне же вић Ни ко ла, Жа баљ, Жа баљ.  01/033950/17

Ре ше њем ПС Жа баљ број 20518117 од 10.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005042514 из да та од ПС 
Жа баљ на име Вла шка лин Ра ди вој, Го спо ђин ци, Жа баљ.  

01/033951/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 205169/2017 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007292655 из да та од 
ПС Пре ше во на име Јка у пи Бе рад, Али ђер це, Пре ше во.  

01/033952/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20563999/17 од 01.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 511063 из да та од ПУ 
Кра гу је вац на име Ми ло са вље вић Ан дре ја, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/033953/17
Ре ше њем ПУ Про ку пље број 205156/17 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005636246 из да та од ПУ 
Про ку пље на име Јо ва но вић Сне жа на, Про ку пље, Про ку пље.  

01/033954/17
Ре ше њем ПУ Про ку пље број 205157/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006734856 из да та од 
ПУ Про ку пље на име Пе рић Сне жа на, Про ку пље, Про ку пље.  

01/033955/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20569906/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4539219 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Би о рац Ми лош, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/033956/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20569330/17 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005416932 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ал ке сић Жи ко, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/033957/17
Ре ше њем ПС Аран ђе ло вац број 20572005/17 од 

11.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007761455 из да та од ПС Аран ђе ло вац на име Спа со је вић Јо ва на, 
Вен ча не, Аран ђе ло вац.  01/033958/17

Ре ше њем ПС Аран ђе ло вац број 20570891/17 од 
07.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008409040 из да та од ПС Аран ђе ло вац на име Јо ва но вић Сте ван, 
Аран ђе ло вац, Аран ђе ло вац.  01/033959/17

Ре ше њем ПС Аран ђе ло вац број 20572007/17 од 
10.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007761496 из да та од ПС Аран ђе ло вац на име Спа со је вић Ми лан, 
Вен ча не, Аран ђе ло вац.  01/033960/17

Ре ше њем ПС Аран ђе ло вац број 20570953/17 од 
07.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
004975694 из да та од ПС Аран ђе ло вац на име За ви шић Да ни ца, 
Ми са ча, Аран ђе ло вац.  01/033961/17

Ре ше њем ПС Аран ђе ло вац број 20571076/17 од 
08.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008310730 из да та од ПС Аран ђе ло вац на име Јо ва но вић Сте ван, 
Аран ђе ло вац, Аран ђе ло вац.  01/033962/17

Ре ше њем ПУ Про ку пље број 205158/17 од 09.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008614536 из да та од 
ПУ Про ку пље на име Ам зић На де жда, Про ку пље, Про ку пље.  

01/033963/17
Ре ше њем ПС Ко це ље ва број 20580850/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008416584 из да та од 
ПС Ко це ље ва на име Ни ко лић Ми ле та, Ко це ље ва, Ко це ље ва.  

01/033964/17
Ре ше њем ПС Ко це ље ва број 20570949/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003870275 из да та од 
ПС Ко це ље ва на име Је ро си мић Је ле на, Ко це ље ва, Ко це ље ва.  

01/033965/17
Ре ше њем ПС Ко це ље ва број 20570851/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005422598 из да та од 
ПС Ко це ље ва на име Ата нац ко вић Не над, Ко це ље ва, Ко це ље ва.  

01/033966/17
Ре ше њем ПС Брус број 205.4439/2017 од 01.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003060720 из да та од ПС 
Брус на име Га ври ло вић Мар ко, Брус, Брус.  01/033967/17

Ре ше њем ПС Вла ди мир ци број 20572049/17 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004935722 из да та од 
ПС Вла ди мир ци на име По по вић Ди ки ца, Бе љин, Вла ди мир ци.  

01/033968/17
Ре ше њем ПС Гор њи Ми ла но вац број 2052134/2017 

од 09.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006570845 из да та од ПС Гор њи Ми ла но вац на име Лу кић Ми ле
на, Гор њи, Гор њи Ми ла но вац.  01/033969/17

Ре ше њем ПС Гор њи Ми ла но вац број 2052135/2017 од 
09.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00648718 
из да та од ПС Гор њи Ми ла но вац на име Ко стић Кри сти на, Гор
њи, Гор њи Ми ла но вац.  01/033970/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21077/17 од 07.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005640292 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Илић Дра ган, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/033971/17
Ре ше њем ПС Го лу бац број 2051782/17 од 12.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003144795 из да та од ПС 
Го лу бац на име Тра и ло вић Ве лич ко, Го лу бац, Го лу бац.  

01/033972/17
Ре ше њем ПУ Про ку пље број 205154/17 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009025851 из да та од ПУ 
Про ку пље на име Ву кја ло вић Жи во рад, Бе ло љин, Про ку пље.  

01/033973/17
Ре ше њем ПУ Про ку пље број 205155 од 07.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007048758 из да та од ПУ Про
ку пље на име Ми лен ко вић Зо ран, Гор ња Стра жи ва, Про ку пље.  

01/033974/17
Ре ше њем ПС Гор њи Ми ла но вац број 2052136/2017 

од 09.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
009148802 из да та од ПС Гор њи Ми ла но вац на име Ма рић Дра га
на, Гор њи, Гор њи Ми ла но вац.  01/033975/17

Ре ше њем ПС Гор њи Ми ла но вац број 2052137/2017 
од 11.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003173086 из да та од ПС Гор њи Ми ла но вац на име Јон чић Не
над, Гор њи Бра не ти ћи, Гор њи Ми ла но вац.  01/033976/17

Ре ше њем ПС Ко це ље ва број 20571242/17 од 08.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00864842 из да та од 
ПС Ко це ље ва на име Па вло вић Ми ле на, Дра ги ње, Ко це ље ва.  

01/033977/17
Ре ше њем ПС Вр њач ка Ба ња број 205824/17 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007247010 из да та од ПС 
Вр њач ка Ба ња на име Ха сић Сте ла, Вр њач ка Ба ња, Вр њач ка Ба ња.  

01/033978/17
Ре ше њем ПС Вр њач ка Ба ња број 205828/17 од 14.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005286730 из да та од ПС 
Вр њач ка Ба ња на име Бу ла то вић Ми ле ва, Врњ ци, Вр њач ка Ба ња.  

01/033979/17

Ре ше њем ПС Вр њач ка Ба ња број 205829/17 од 14.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008244995 из да та од ПС 
Вр њач ка Ба ња на име Ми о дра го вић Иван, Ру ђин ци, Вр њач ка Ба ња.  

01/033980/17
Ре ше њем ПС Вр њач ка Ба ња број 205812/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003545696 из да та од ПС 
Вр њач ка Ба ња на име Бон џић Иван, Но во Се ло, Вр њач ка Ба ња.  

01/033981/17
Ре ше њем ПС Вр њач ка Ба ња број 205811/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004596507 из да та од ПС 
Вр њач ка Ба ња на име Па вло вић Сте фан, Ру ђин ци, Вр њач ка Ба ња.  

01/033982/17
Ре ше њем ПС Сур ду ли ца број 2051311/17 од 11.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008567989 из да та од ПС 
Сур ду ли ца на име Мар ко вић Алек сан дар, Ду гој ни ца, Сур ду ли ца.  

01/033983/17
Ре ше њем ПС Сур ду ли ца број 2051310/17 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008126397 из да та од 
ПС Сур ду ли ца на име Јор га че вић Јел ка, Сур ду ли ца, Сур ду ли ца.  

01/033984/17
Ре ше њем ПС Сур ду ли ца број 2051315/17 од 14.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003784842 из да та од ПС 
Сур ду ли ца на име Ан ђел ко вић Ни ко ла, Сур ду ли ца, Сур ду ли ца.  

01/033985/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 205164/2017 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005725480 из да та од 
ПС Пре ше во на име Нев за ди Ал ба на, с. Тр на ва, Пре ше во.  

01/033986/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 205170/2017 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006997898 из да та од 
ПС Пре ше во на име Ре џе пи Ар та, с. Ора о ви ца, Пре ше во.  

01/033987/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056411/17 од 18.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003146641 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Вељ ко вић Ми ло сав, Ја си ка, Кру ше вац.  

01/033988/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056450/2017 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004198034 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Је лић Јо ва на, Ма ло Го ло во де, Кру ше вац.  

01/033989/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056373/17 од 04.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004921751 из да та од ПУ 
Кру ше вац на име Ва си ли је вић Сте фан, Ма ло Го ло во де, Кру ше вац.  

01/033990/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056406/2017 од 14.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003474999 из да та од ПУ 
Кру ше вац на име Ђор ђе вић Љи ља на, Ма ло Го ло во де, Кру ше вац.  

01/033991/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056404/17 од 13.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009538712 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Је ле си је вић Све тла на, Кр ва ви ца, Кру ше вац.  

01/033992/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2059419/2017 од 20.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008114027 из да та од ПУ 
Бе о град на име Ри стић Ан дри ја на, Ве ли ко Го ло во де, Кру ше вац.  

01/033993/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056420/17 од 21.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005269312 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Сто шић Да ни јел, Па ка шни ца, Кру ше вац.  

01/033994/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056466/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008328438 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ву ки ће вић Јо ва на, Бе ла Во да, Кру ше вац.  

01/033995/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056469/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008572703 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Јо цић Бра ти слав, Ср ње, Кру ше вац.  

01/033996/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056459/17 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005523108 из да та од ПУ 
Кру ше вац на име Ста ној ло вић Ми лош, Пе пе ље вац, Кру ше вац.  

01/033997/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056398/2017 од 12.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003474919 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ни ко лић Са ша, Жа ба ре, Кру ше вац.  

01/033998/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056407/2017 од 14.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009151753 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Ми ло са вље вић Дра ган, Ка о ник, Кру ше вац.  

01/033999/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056438/2017 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003614694 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Стој ко вић Зла ти ца, Му дра ко вац, Кру ше вац.  

01/034000/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056452/2017 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004636350 из да та од ПУ 
Кру ше вац на име То до ро вић Да ли бор, До њи Сте пош, Кру ше вац.  

01/034001/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056448/2017 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000189459 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Срећ ко вић Је ли ца, Па деж, Кру ше вац.  

01/034002/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2056455/2017 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004494572 из да та од 
ПУ Кру ше вац на име Стан ко вић Сла ђа на, Би во ље, Кру ше вац.  

01/034003/17
Ре ше њем ПУ Бор број 2055353/2017 од 11.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002985635 из да та од ПУ 
Бор на име Сто ја но вић Де јан, Бор, Бор.  01/034004/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055352/2017 од 10.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003712706 из да та од ПУ 
Бор на име Ада мо вић Бра ни слав, Бор, Бор.  01/034005/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055354/2017 од 11.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000738410 из да та од ПУ 
Бор на име Тр бо ље вац Ива на, Бор, Бор.  01/034006/17
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Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056486/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7277234 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Ву ји сић Вук, Кра ље во, Кра ље во.  

01/034007/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056488/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9150814 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Се ни чић Гор да на, Кра ље во, Кра ље во.  

01/034008/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056467/17 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4267177 из да та од 
ПУ Кра ље во на име То мић Ла зар, Кра ље во, Кра ље во.  

01/034009/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056489/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5200888 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Бо ги ће вић Ми ла, Кра ље во, Кра ље во.  

01/034010/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056491/17 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3816843 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Жив ко вић Го ран, Ушће, Кра ље во.  

01/034011/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056490/17 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4151417 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Ђу ра ђе вић Дар ко, Ушће, Кра ље во.  

01/034012/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056479/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7307030 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Га шић Не ма ња, Адра ни, Кра ље во.  

01/034013/17
Ре ше њем ПС Ћу при ја број 2051200/17 од 02.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009077289 из да та од ПС 
Ћу при ја на име Ко ва че вић Де јан, Ћу при ја, Ћу при ја.  

01/034014/17
Ре ше њем ПС Ћу при ја број 2051177/17 од 29.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006208861 из да та од ПС 
Ћу при ја на име Па у но вић Де јан, Ћу при ја, Ћу при ја.  

01/034015/17
Ре ше њем ПС Ћу при ја број 2051172/17 од 29.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004439798 из да та од ПС 
Ћу при ја на име Гли го ри је вић Ми ро слав, Ћу при ја, Ћу при ја.  

01/034016/17
Ре ше њем ПС Ћу при ја број 2051182/17 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007136037 из да та од ПС 
Ћу при ја на име Па вло вић Де јан, Па ља ни, Ћу при ја.  

01/034017/17
Ре ше њем ПС Ћу при ја број 2051178/17 од 29.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007035661 из да та од ПС 
Ћу при ја на име Ја ко вље вић Ан ђе ла, Иса ко во, Ћу при ја.  

01/034018/17
Ре ше њем ПС Ћу при ја број 2051160/17 од 25.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005962183 из да та од ПС 
Ћу при ја на име Па вло вић Сла ђан, Иса ко во, Ћу при ја.  

01/034019/17
Ре ше њем ПС Ћу при ја број 2051131/17 од 19.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008643799 из да та од ПС 
Ћу при ја на име Па вло вић Ма ри ца, Ба ти нац, Ћу при ја.  

01/034020/17
Ре ше њем ПС Ћу при ја број 2051132/17 од 19.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008721897 из да та од ПС 
Ћу при ја на име Ти мић Мил ка, Ба ти нац, Ћу при ја.  01/034021/17

Ре ше њем ПС Ћу при ја број 2051107/17 од 10.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003244174 из да та од ПС 
Ћу при ја на име Са вић Ива на, Ћу при ја, Ћу при ја.  01/034022/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 20572604/17 од 14.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008493186 из да та од 
ПУ Ја го ди на на име Ни ко лић Ка та ри на, Ја го ди на, Ја го ди на.  

01/034023/17
Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 20572247/17 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003936867 из да та од 
ПУ Ја го ди на на име Ива но вић Вла дан, Во љав че, Ја го ди на.  

01/034024/17
Ре ше њем ПС Жа баљ број 205182/17 од 11.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005421721 из да та од ПС 
Жа баљ на име Ни ко лић Алек сан дар, Ђур ђе во, Ђур ђе во.  

01/034025/17
Ре ше њем ПС Мај дан пек број 20511418/2017 од 

31.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00981005 
из да та од ПС Мај дан пек на име Ла за ре вић Са ња, Го лу би ње, 
Мај дан пек.  01/034026/17

Ре ше њем ПС Мај дан пек број 205968/17 од 08.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 53676 из да та од ПС 
Мај дан пек на име Стра и но вић Са ша, Руд на Гла ва, Мај дан пек.  

01/034027/17
Ре ше њем ПС Мај дан пек број 205960/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 56552 из да та од ПС 
Мај дан пек на име Лу кић Срећ ко, Мај дан, Мај дан пек.  

01/034028/17
Ре ше њем ПС Бе о чин број 205244/17 од 28.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6939807 из да та од ПС 
Бе о чин на име Се ле на Бо јан, Бе о чин, Бе о чин.  01/034029/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20571840/17 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5413917 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Бла го је вић Дар ко, Шу ри це, Ло зни ца.  

01/034030/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 2054543419/17 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4543419 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Де спић Сто јан, Гр на ча ра, Ло зни ца.  

01/034031/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20569553/17 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5682758 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Кр сма но вић Зор ка, Дра ги нац, Ло зни ца.  

01/034032/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056493/17 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5595358 из да та од 
ПУ Кра ље во на име То чи ло вац Ста ни мир, Ко ва чи, Кра ље во.  

01/034033/17

Ре ше њем ПС Кру пањ број 2052713/17 од 11.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004085216 из да та од ПС 
Кру пањ на име Ерић Еми на, Кру пањ, Кру пањ.  01/034034/17

Ре ше њем ПС Кру пањ број 2052712/17 од 11.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005724946 из да та од ПС 
Кру пањ на име Ни ко лић Дра ган, Шљи во ва, Кру пањ.  

01/034035/17
Ре ше њем ПС Кру пањ број 2052711/17 од 11.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003595011 из да та од ПС 
Кру пањ на име Ни ко лић Ми лан, Шљи во ва, Кру пањ.  

01/034036/17
Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6200/17 од 14.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002953835 из да та од ПС 
Ру ма на име Кља јић Сло бо дан ка, Ру ма, Ру ма.  01/034037/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6193/17 од 10.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004566825 из да та од ПС 
Вра чар на име Ла зић Де јан, До брин ци, Ру ма.  01/034038/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6199/17 од 14.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005387965 из да та од ПС 
Ру ма на име Огри зо вић Ми лан, Ру ма, Ру ма.  01/034039/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6164/17 од 06.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003607097 из да та од ПС 
Ру ма на име Мир ја на По пов, Ру ма, Ру ма.  01/034040/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6198/2017 од 14.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005345307 из да та од ПС 
Ру ма на име Ни ко лић Ра до ван, Ру ма, Ру ма.  01/034041/17

Ре ше њем ПС Аран ђе ло вац број 20573100/17 од 
15.08.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
002140901 из да та од ПС Аран ђе ло вац на име Влај ко вић Са ша, 
Ба ња, Аран ђе ло вац.  01/034042/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056499/17 од 14.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8203425 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Ми лић Зо ри ца, Ора хо вац, Ора хо вац.  

01/034043/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20570883/17 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4671247 из да та од ПУ 
Кра гу је вац на име Ми ли ће вић Бо ја на, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034044/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20569909/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8543921 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Лу ко вић Урош, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034045/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21937 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6719223 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Ши ђе ћи Фат ка, Сме де ре во, Сме де ре во.  

01/034046/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 2052371/1722 од 12.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4212958 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Си мић Ха ри је та, Сме де ре во, Сме де ре во.  

01/034047/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21963 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004866925 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Ра ни са вље вић Ми лош, Сме де ре во, Сме
де ре во.  01/034048/17

Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21931 од 10.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006426230 из да та од ПУ 
Сме де ре во на име Ми ло је вић Бог дан ка, Сме де ре во, Сме де ре во.  

01/034049/17
Ре ше њем ПС Ча је ти на број 01320542/17 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003824711 из да та од 
ПС Ча је ти на на име Те ше вић Ран ка, Зла ти бор, Зла ти бор.  

01/034050/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20568992/17 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7329128 из да та од ПУ 
Кра гу је вац на име Но ва ко вић Дра ган, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034051/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20569352/17 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005287583 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ра до ва но вић Ве сна, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034052/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 2056935117 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3740558 из да та од ПУ 
Кра гу је вац на име Авра мо вић Сте фан, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034053/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20569075/17 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005160750 из да та од ПУ 
Кра гу је вац на име Ма рин ко вић Бо го љуб, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034054/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20571627/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5444505 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Син ђиђ Ни ко ла, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034055/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20567064/17 од 24.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7452039 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ђу рић Го ран, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034056/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20565360/17 од 18.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 922042 из да та од ПУ 
Кра гу је вац на име Ми лен ко вић На да, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034057/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20565230/17 од 18.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6881143 из да та од ПУ 
Кра гу је вац на име Ја бла но вић На та ша, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034058/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20568483/17 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 551366 из да та од ПУ 
Кра гу је вац на име Ци цић Дра ган, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034059/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20571164/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 965093 из да та од ПУ 
Кра гу је вац на име Ми ла но вић Ка та ри на, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034060/17
Ре ше њем ПС Ари ље број 20571764/17 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4143011 из да та од ПС 
Ари ље на име Пје вић Јо ва на, Ви го ште, Ари ље.  01/034061/17

Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21854 од 31.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005226089 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Си мић Ве сна, Сме де ре во, Сме де ре во.  

01/034062/17
Ре ше њем ПУ Кар гу је вац број 20560153/16 од 22.06.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006018459 из да та од ПУ 
Кар гу је вац на име Ни ко лић Алек сан дар, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034063/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 2051604 од 07.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6797517 из да та од ПУ 
Сме де ре во на име По по вић Са ра, Сме де ре во, Сме де ре во.  

01/034064/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21772 од 24.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004499750 из да та од ПУ 
Сме де ре во на име Ран ђе ло вић Дра га на, Сме де ре во, Сме де ре во.  

01/034065/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 2051902/17 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7120575 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Ка рић Алек са, Удо ви це, Сме де ре во.  

01/034066/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21843 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007640896 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Ив ко вић Бо јан, Ли пе, Сме де ре во.  

01/034067/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21849 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008925615 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Жи во тић Ма ри ца, Се о не, Сме де ре во.  

01/034068/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/21898 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007077265 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Тра и ло вић Зо ри ца, Ли пе, Сме де ре во.  

01/034069/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 2051919/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004027480 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Ра кић Сти вен, Лу гав чи на, Сме де ре во.  

01/034070/17
Ре ше њем ПС Ла по во број 20598/1725 од 11.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008413658 из да та од ПС 
Ла по во на име Илић Сте фан, Ла по во, Ла по во.  01/034071/17

Ре ше њем ПУ Про ку пље број 205159/17 од 11.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007683494 из да та од 
ПУ Про ку пље на име На стић Зо ран, Ба бин По ток, Про ку пље.  

01/034072/17
Ре ше њем ПС Бе чеј број 205146/2017 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9616772 из да та од ПС 
Бе чеј на име Ати ла Ер дег, Бе чеј, Бе чеј.  01/034073/17

Ре ше њем ПС Бе чеј број 205148/2017 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3944416 из да та од ПС 
Бе чеј на име Стра ји нић Бра ни слав, Бе чеј, Бе чеј.  01/034074/17

Ре ше њем ПС Ла по во број 20598/17254 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008939466 из да та од ПС 
Ла по во на име Кр стић Ви о ле та, Ла по во, Ла по во.  01/034075/17

Ре ше њем ПС Бе чеј број 205147/2017 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6944140 из да та од ПС 
Бе чеј на име Ани ко Бич кеи, Бе чеј, Бе чеј.  01/034076/17

Ре ше њем ПС Ла по во број 20598/1726 од 11.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000015893 из да та од ПС 
Ла по во на име Ко јић На де жда, Ла по во, Ла по во.  01/034077/17

Ре ше њем ПС Бе чеј број 205145/2017 од 02.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4287808 из да та од ПС 
Бе чеј на име Бу шић Адри јан, Бе чеј, Бе чеј.  01/034078/17

Ре ше њем ПС Кла до во број 205179/2017 од 11.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006214412 из да та од ПС 
Кла до во на име Ко ли цић Ду шан ка, Ве ли ка Ка ме ни ца, Кла до во.  

01/034079/17
Ре ше њем ПС Бе чеј број 205151/2017 од 11.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4936646 из да та од ПС Бе чеј 
на име Ђе ре Ро берт, Бач ко Пе тро во Се ло, Бач ко Пе тро во Се ло.  

01/034080/17
Ре ше њем ПС Бе чеј број 205149/2017 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4146927 из да та од ПС 
Бе чеј на име Пе тро вић Му ха рем, Бач ко Пе тро во Се ло, Бач ко Пе
тро во Се ло.  01/034081/17

Ре ше њем ПС Бе чеј број 205143/2017 од 02.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8302239 из да та од ПС Бе чеј 
на име Тот Бе ла, Бач ко Пе тро во Се ло, Бач ко Пе тро во Се ло.  

01/034082/17
Ре ше њем ПС До ље вац број 20543/17 од 14.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003474563 из да та од ПС До
ље вац на име Сто ја но вић Ма ја, Ме киш, До ље вац.  01/034083/17

Ре ше њем ПС Бе чеј број 205144/2017 од 02.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3676021 из да та од ПС Бе чеј 
на име Ан ђал Жу жа на, Бач ко Пе тро во Се ло, Бач ко Пе тро во Се ло.  

01/034084/17
Ре ше њем ПС Брус број 2054442017 од 15.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00362010 из да та од ПС 
Брус на име Ве сић Дар ко, Брус, Брус.  01/034085/17

Ре ше њем ПС Вар ва рин број 820560/17 од 11.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007584243 из да та од 
ПС Вар ва рин на име Ми тро вић Ми лош, Вар ва рин, Вар ва рин.  

01/034086/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051401/17 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009650162 из да та од ПУ 
Ча чак на име Зе че вић Ни ко ла, Ча чак, Ча чак.  01/034087/17

Ре ше њем ПС Бој ник број 20573072/17 од 15.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3190909 из да та од ПС 
Бој ник на име Та ли по вић Ра де, Бре сто вац, Бој ник.  01/034088/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051418/17 од 10.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007696715 из да та од ПУ 
Ча чак на име Јеч ме нић Мар ко, Ча чак, Ча чак.  01/034089/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051412/17 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003944199 из да та од ПУ 
Ча чак на име Аџић Пе тар, Ча чак, Ча чак.  01/034090/17

Ре ше њем ПС Бо га тић број 20572808/171/17 од 14.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5335349 из да та од 
ПС Бо га тић на име Ер де вич ки Дар ко, Ба до вин ци, Бо га тић.  

01/034091/17
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Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051430/17 од 15.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007234161 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ку кић Сте фан, Ча чак, Ча чак.  01/034092/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20572014/171 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004948819 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Мак си мо вић Ми лош, Ва ље во, Ва ље во.  

01/034093/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051423/17 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007291005 из да та од ПУ 
Ча чак на име Пе тро вић Љу бо мир, Ча чак, Ча чак.  01/034094/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051417/17 од 10.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009708036 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ву кај ло вић Де јан, Љу бић, Ча чак.  01/034095/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 2057188*/171 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005975127 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Ива но вић Ми ле на, Ва ље во, Ва ље во.  

01/034096/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051421/17 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003634119 из да та од ПУ 
Ча чак на име Пре драг Син ђић, Љу бић, Ча чак.  01/034097/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20571725/171 од 09.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004114171 из да та од ПУ 
Ва ље во на име Ни ко лић Бран ка, Ва ље во, Ва ље во.  01/034098/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051427/17 од 14.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006552374 из да та од ПУ Ча
чак на име Бра јо вић Сло бо дан ка, Пре љи на, Ча чак.  01/034099/17

Ре ше њем ПС Ко ва чи ца број 205190/17 од 14.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003139996 из да та од 
ПС Ко ва чи ца на име Се њи Ма рио Ива нов, Де бе ља ча, Ко ва чи ца.  

01/034100/17
Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20571723/171 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009245074 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Зо рић Ду шан, Ва ље во, Ва ље во.  01/034101/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 20572538/17 од 11.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004715886 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Јо ва но вић Мар ко, По пуч ке, Ва ље во.  

01/034102/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051413/17 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008625048 из да та од ПУ 
Ча чак на име Пје во вић Ана, Мр ча јев ци, Ча чак.  01/034103/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051411/17 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009362594 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ста ни шић Зо ри ца, До ња Треп ча, Ча чак.  

01/034104/17
Ре ше њем ПС Кур шу мли ја број 20572801/17 од 14.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003458314 из да та од 
ПС Кур шу мли ја на име Ма рин ко вић Мар јан, Кур шу мли ја, Кур
шу мли ја.  01/034105/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051416/17 од 09.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008551069 из да та од ПУ Ча
чак на име Ву ка ди но вић Не дељ ко, Љу бић, Ча чак.  01/034106/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 20570961/17 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003689044 из да та од ПУ 
Ја го ди на на име Ди ми три је вић Ма ри ја, До њи Рач ник, Ја го ди на.  

01/034107/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051422/17 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004753261 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ми ло ше вић Ми лош, Љу бић, Ча чак.  01/034108/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051368/17 од 19.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008198151 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ри сто вић Сан дра, Љу бић, Ча чак.  01/034109/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 20570976/17 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003607116 из да та од ПУ 
Ја го ди на на име Ди ми три је вић Не над, До њи Рач ник, Ја го ди на.  

01/034110/17
Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 20571707/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008413809 из да та од 
ПУ Ја го ди на на име Ко стић Мар ко, Ма јур, Ја го ди на.  

01/034111/17
Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 20572451/17 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004599426 из да та од 
ПУ Ја го ди на на име Ва сић Ни ко ла, Ја го ди на, Ја го ди на.  

01/034112/17
Ре ше њем 20550178/17 број 2050178/17 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8443900 из да та од 
ПС Вр бас на име Мо роз Ду шан, Вр бас, Вр бас.  01/034113/17

Ре ше њем ПС Ин ђи ја број 2057/190/17 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4868282 из да та од ПС 
Ин ђи ја на име Ро дић Јо ван, Ин ђи ја, Ин ђи ја.  01/034114/17

Ре ше њем ПС Ин ђи ја број 2057/19317 од 10.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5095799 из да та од ПС 
Ин ђи ја на име Ивић Бо рис, Бе шка, Ин ђи ја.  01/034115/17

Ре ше њем ПС Ин ђи ја број 2057186/17 од 02.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009552393 из да та од ПС 
Ин ђи ја на име Глу ши ца Јо ван, Ин ђи ја, Ин ђи ја.  01/034116/17

Ре ше њем ПС Ин ђи ја број 2057/18817 од 03.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008348438 из да та од ПС 
Ин ђи ја на име Гру бор Со ња, Ин ђи ја, Ин ђи ја.  01/034117/17

Ре ше њем ПС Ин ђи ја број 2057/18917 од 03.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003484697 из да та од ПС 
Ин ђи ја на име Иван че вић Бо ри слав, Ин ђи ја, Ин ђи ја.  01/034118/17

Ре ше њем ПС Ин ђи ја број 2057/19217 од 09.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 58796970 из да та од ПС 
Ин ђи ја на име Де ли бос Бра ни слав, Но ви Кар лов ци, Ин ђи ја.  

01/034119/17
Ре ше њем ПС Ин ђи ја број 2057/19117 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 2896715 из да та од ПС 
Ин ђи ја на име Ра шуо Ср ђан, Ин ђи ја, Ин ђи ја.  01/034120/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2056366/2017 од 14.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004655682 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Сто ја но вић Алек сан дра, Ле ско вац, Ле ско вац.  

01/034121/17
Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2057016/2017 од 14.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004024999 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Пе шић Де јан, Ле ско вац, Ле ско вац.  

01/034122/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2057017/2017 од 14.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009507465 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Здрав ко вић Ми лан, До ње Сто па ње, Ле ско вац.  

01/034123/17
Ре ше њем ПУ При шти на број 2059317 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005302691 из да та од ПУ 
При шти на на име Ми ло ва но вић Не бој ша, Ко со во По ље, Ко со во 
По ље.  01/034124/17

Ре ше њем ПУ Кар гу је вац број 20570366/17 од 05.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004802202 из да та од 
ПУ Кар гу је вац на име Фил ђо кић Дар ко, Кра гуј, Кра гу је вац.  

01/034125/17
Ре ше њем ПС Ба то чи на број 205842 од 11.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005283994 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Ста но је вић Ире на, Ба то чи на, Ба то чи на.  

01/034126/17
Ре ше њем ПС Осе чи на број 20572504/17 од 11.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0067144561 из да та од ПС 
Осе чи на на име Драк си мо вић Ра до ван, Осе чи на, Осе чи на.  

01/034127/17
Ре ше њем ПС Ле ба не број 20572613/17 од 15.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007863255 из да та од ПС 
Ле ба не на име Трај ко вић Са ша, Ле ба не, Ле ба не.  01/034128/17

Ре ше њем ПУ Ки кин да број 052057234 од 11.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004015045 из да та од 
ПУ Ки кин да на име Ћо ја но вић Јо ван, Ки кин да, Ки кин да.  

01/034129/17
Ре ше њем ПС Ме две ђа број 2054525/17 од 14.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002980943 из да та од ПС 
Ме две ђа на име Љу ље та Аје ти, Ту па ле, Ме две ђа.  01/034130/17

Ре ше њем ПС Ко ва чи ца број 205189/17 од 10.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00442516 из да та од 
ПС Ко ва чи ца на име Ми тро вић Ка та ри на, Ко ва чи ца, Ко ва чи ца.  

01/034131/17
Ре ше њем ПС Ко ва чи ца број 205188/17 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008742892 из да та од 
ПС Ко ва чи ца на име Ко вач Мар тин, Ко ва чи ца, Ко ва чи ца.  

01/034132/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20572423/17 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7952897 из да та од ПУ 
Кра гу је вац на име Ми ла но вић Ср бо љуб, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034133/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20554904/17 од 12.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005890956 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ђу рић Сте фан, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034134/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20569919/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5944850 из да та од ПУ 
Кра гу је вац на име Јо ва но вић Жив ка, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034135/17
Ре ше њем ПС Сен та број 132051170/17 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 868658 из да та од ПС 
Сен та на име Ку змић Ги за, Сен та, Сен та.  01/034136/17

Ре ше њем ПС Ба ји на Ба шта број 20522017 од 31.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 65974296 из да та од 
ПС Ба ји на Ба шта на име Је ли сав чић Би ља на, Пе ру ћац, Ба ји на 
Ба шта.  01/034137/17

Ре ше њем ПС Ба ји на Ба шта број 132051166/17 од 
24.07.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6007520 
из да та од ПС Сен та на име Ки раљ Ја нош, Сен та, Сен та.  

01/034138/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 2056913/17 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5870565 из да та од ПУ 
Кра гу је вац на име Мла ди ће вић Ма ри ја, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034139/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20569917/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7762046 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ћи рић Мар ко, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034140/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 205668913/17 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8678136 из да та од ПУ 
Кра гу је вац на име Ла за ре вић Вла ди мир, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034141/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 205708544/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8384393 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ва сић Сло бо дан, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034142/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20569658/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4069907 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ђор дић Сне жа на, Ђу ри се ло, Кра гу је вац.  

01/034143/17
Ре ше њем ПС Пе тро вац број 2052954/17 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009498819 из да та од 
ПС Пе тро вац на име Ста ној ло вић Дра ги ца, Ве ли ко Ла о ле, Пе
тро вац на Мла ви.  01/034144/17

Ре ше њем ПС Пе тро вац број 2052959/17 од 11.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 2052959/17 из да та 
од ПС Пе тро вац на име Ра до са вље вић Ве ли бор, Ше то ње, Пе тро
вац на Мла ви.  01/034145/17

Ре ше њем ПС Пе тро вац број 205295217 од 11.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007185530 из да та од 
ПС Пе тро вац на име Јо ва но вић Кри сти а на, Пе тро вац, Пе тро вац 
на Мла ви.  01/034146/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20565835/17 од 19.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8647991 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Нај де нов Срећ ко, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 

 01/034147/17
Ре ше њем ПС Ба то чи на број 205839 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003534736 из да та од ПС 
Ба то чи на на име Ди ми три је вић Гор да на, До ња Ма ла, Ба то чи на.  

01/034148/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20571293/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7844800 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Куч Ни ко ла, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034149/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20564379/17 од 15.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7740918 из да та од ПУ 
Кра гу је вац на име Ђор ђе вић Ми хај ло, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034150/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20539567/17 од 21.04.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0059920468 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ко на тар Де јан, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034151/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 2056786/17 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7126698 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ра до ји чић Вук, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  

01/034152/17
Ре ше њем ПС Сен та број 132051171/17 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 1255792 из да та од 
ПС Сен та на име Ка рољ Ва мош, Сен та, Сен та.  01/034153/17

Ре ше њем ПС Сен та број 132051168/17 од 25.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4404250 из да та од 
ПС Сен та на име Угор Ду кин, Сен та, Сен та.  01/034154/17

Ре ше њем ПС Сен та број 132051165/17 од 24.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4043797 из да та од 
ПС Сен та на име Кри сти ан Фо дор, Сен та, Сен та.  01/034155/17

Ре ше њем ПС Бо ље вац број 20538/17 од 07.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7525003 из да та од ПС 
Бо ље вац на име Ра до са вље вић Ире на, Бо ље вац, Бо ље вац.  

01/034156/17
Ре ше њем ПС Бо ље вац број 2053317 од 28.07.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3288509 из да та од ПС Бо ље
вац на име Но ва ко вић Го ран, Оснић, Бо ље вац.  01/034157/17

Ре ше њем ПС Ба то чи на број 205841 од 10.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003439304 из да та од ПС Сви
лај нац на име Три фу но вић Жи ва дин, Гор ња Ба то чи на, Ба то чи на.  

01/034158/17
Ре ше њем ПС То по ла број 205460/17 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007331626 из да та од ПС 
То по ла на име Бо шко вић Вла ди мир, Бе ло сав ци, То по ла.  

01/034159/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20570957/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4202035 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Кра са вац Мла ден, Ру ња ни, Ло зни ца.  

01/034160/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20566022/17 од 24.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5455907 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Но ва ко вић Ми ли сав, Је лав, Ло зни ца.  

01/034161/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20570330/17 од 09.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8393658 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Ра да но вић Ан дри ја, Чо ке ши на, Ло зни ца.  

01/034162/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20571331/17 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 9691916 из да та од ПС Ло
зни ца на име Те шма но вић Дра ган, Ло знич ко По ље, Ло зни ца.  

01/034163/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20570705/17 од 07.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5382661 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Јо ва но вић Јо ван, Ло зни ца, Ло зни ца.  

01/034164/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 20556976/17 од 22.06.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5845207 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Ша рић Сла ви ца, Ло знич ко По ље, Ло зни ца.  

01/034165/17
Ре ше њем ПС Ба бу шни ца број 20519/2017 од 16.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003187021 из да та од 
ПС Ба бу шни ца на име Зла та но вић Вла ди ца, Ба бу шни ца, Ба бу
шни ца.  01/034166/17

Ре ше њем ПС Али бу нар број 20571514/17 од 09.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5394327 из да та од 
ПС Али бу нар на име Ра ду ло вић Еле на, Али бу нар, Али бу нар.  

01/034167/17
Ре ше њем ПС Па ра ћин број 205899/17 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005627364 из да та од ПС 
Па ра ћин на име Ма тић Бран ко, Па ра ћин, Па ра ћин.  01/034168/17

Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051860/17 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006311516 из да та од ПС 
Бе о град на име Џо лић Мак со, Бе о град, Бе о град.  01/034169/17

Ре ше њем ПС Бе о град број 2051859/17 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006925764 из да та од ПС 
Бе о град на име Глу мац Сла ђа на, Бе о град, Бе о град.  01/034170/17

Ре ше њем ПС Бе о град број 2051858/17 од 04.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0081814 из да та од ПС Зве
зда ра на име Ву ко вић Вла ди мир, Вин ча, Гроц ка.  01/034171/17

Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051855/17 од 04.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005441795 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Јак шић Дар ко, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/034172/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051*856/17 од 04.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003408552 из да та од ПС 
Но ви Бе о град на име Ву ки ће вић Сла во љуб, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034173/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051857/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007617141 из да та од 
ПУ Бе о град на име Ко ва че ви оћ Ла зар, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034174/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051854/17 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008022701 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Га ври ло вић На де жда, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034175/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051853/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005842227 из да та од 
ПУ Ра ко ви ца на име Гли го ри је вић Ни ко ла, Ра ко ви ца, Бе о град.  

01/034176/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051852/2017 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5358607 из да та од 
ПС Зве зда ра на име Да ни је ла Ла зић, Зве зда ра, Бе о град.  

01/034177/17
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Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051851/2017 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006035139 из да та од 
ПС Вра чар на име Три фу но вић Алек сан дар, Вра чар, Бе о град.  

01/034178/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051850/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008378652 из да та од 
ПС Вра чар на име Си мић Мар ко, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034179/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051849/17 од 03.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003453543 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ву ко ји чић Дра ган, Бе о град, Бе о град.  

01/034180/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051848/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009496712 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ву це ља Иван, Бе о град, Бе о град.  

01/034181/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051847/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007989133 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Алек сић Але на, Зве зда ра, Бе о град.  

01/034182/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051846/17 од 02.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004251638 из да та од 
ПУ Бе о град на име Сто ка но вић Бо ја на, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034183/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051845/2017 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006159014 из да та од 
ПС Зве зда ра на име Чуљ ко вић Ми ро, Зве зда ра, Бе о град.  

01/034184/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051844/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005561094 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Ми тро вић Ана, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034185/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051843/2017 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004315927 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ра ду но вић Мар ко, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/034186/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051842/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006877665 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Га вран чић Да рин ка, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034187/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051841/2017 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008553669 из да та од 
ПУ Бе о град на име Де нић Ми лош, Ја јин ци, Бе о град.  

01/034188/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051840/17 од 02.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005626979 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Ђо рић Бо жи дар, Па ли лу ла, Бе о град.  

01/034189/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051839/2017 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004006510 из да та од 
ПУ Бе о град на име Ми тић Ми ха и ло, Па ли лу ла, Бе о град.  

01/034190/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051838/2017 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008078275 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Ча вић Бу ди мир, Па ли лу ла, Бе о град.  

01/034191/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051837/2017 од 01.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006946935 из да та од ПС 
Но ви Бе о град на име Ра ду ло вић Је ле на, Но ви Бе о град, Бе о град.  

01/034192/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 20518396/2017 од 01.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005356222 из да та од 
ПС Зве зда ра на име Бу ља гић Ан то ни је, Зве зда ра, Бе о град.  

01/034193/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051835/17 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004356073 из да та од 
ПС Зве зда ра на име Ка зан џић Са ша, Зве зда ра, Бе о град.  

01/034194/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 205183417 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004248010 из да та од 
ПУ Бе о град на име По по вић Ми на, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034195/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051833/17 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6835801 из да та од 
ПС Гроц ка на име Ста ни шић Дра ган, Ка лу ђе ри ца, Бе о град.  

01/034196/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051832/17 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5076261 из да та од ПС 
Сав ски ве нац на име Ра до ва но вић Сло бо дан, Па ли лу ла, Бе о град.  

01/034197/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051831/17 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005456729 из да та од 
ПУ Бе о град на име Цвјет ко вић Ла зар, Зве зда ра, Бе о град.  

01/034198/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051830/17 од 31.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009743168 из да та од 
ПУ Бе о град на име Бра ло вић Ми лош, Вра чар, Бе о град.  

01/034199/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051829/17 од 31.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005307070 из да та од ПУ 
Бе о град на име Жу гић Вук, Сав ски Ве нац, Бе о град.  

01/034200/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051828/17 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007219407 из да та од 
ПУ Бе о град на име Ми лин ко вић Не да, Ста ри град, Бе о град.  

01/034201/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051827/2017 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005677267 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Прен тић Ве ра, Зве зда ра, Бе о град.  

01/034202/17

Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051826/17 од 28.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009431666 из да та од 
ПУ Бе о град на име Пе тро ни је вић Ма ри ја, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034203/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051825/17 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003867902 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Кр стић Ве сна, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034204/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051824/2017 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003079734 из да та од 
ПС Ба ра је во на име Са ко вић Ру жи ца, Зе мун, Бе о град.  

01/034205/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051822/17 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005997264 из да та од 
ПУ Шид на име Гр ка јац Та ма ра, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034206/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051823/2017 од 28.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007646675 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Јо ва но вић Алек сан дар, Бе о град, Бе о град.  

01/034207/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 205.1821/17 од 28.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006574429 из да та од ПУ 
Кра гу је вац на име Да бо вић Не ве на, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/034208/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051820/2017 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004501737 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Га ро тић Да ли бор, Зве зда ра, Бе о град.  

01/034209/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051819/2017 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004615116 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Јо тић Љи ља на, Но ви Бе о град, Бе о град. 

 01/034210/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051818/17 од 27.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005043747 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Пав кло вић Сло бо дан, Сав ски ве нац, Бе
о град.  01/034211/17

Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051817/2017 од 27.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009382441 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Кон дић Сте фан, Ра ко ви ца, Бе о град.  

01/034212/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051816/17 од 26.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002998130 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Вељ ко вић Дра ган, Бе о град, Бе о град.  

01/034213/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051815/2017 од 26.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007571784 из да та од 
ПУ Бе о град на име Бра ло вић Ми лош, Вра чар, Бе о град.  

01/034214/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051814/17 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007061128 из да та од 
ПУ Бе о град на име Лен тан Авел, Ста ри град, Бе о град.  

01/034215/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051813/2017 од 26.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005723172 из да та од 
ПУ Бе о град на име Пла зи нић Ми ло ван, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034216/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051812/2017 од 26.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005723085 из да та од 
ПУ Бе о град на име Пла зи нић Мир ја на, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034217/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051811/17 од 26.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003806860 из да та од ПУ 
Бе о град на име Ћо сић Да ни ло, Зве зда ра, Бе о град.  01/034218/17

Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051767/17 од 18.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 65660770 из да та од 
ПУ Бе о град на име Ми трић Рај ко, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034219/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051765 од 18.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007073916 из да та од ПС 
Но ви Бе о град на име Ста на ре вић Гој ко, Но ви Бе о град, Бе о град.  

01/034220/17
Ре ше њем 2051759 број ПУ Бе о град од 17.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009528127 из да та од ПУ 
Бе о град на име Га ври ло вић Ду шко, Пе тров чић, Бе о град.  

01/034221/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051756 од 15.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004626472 из да та од ПС 
Вра чар на име Ца та па но Ве ра, Вра чар, Бе о град.  01/034222/17

Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051757 од 15.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007458879 из да та од ПУ 
Бе о град на име Ку јо вић Оли ве ра, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034223/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051754 од 14.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5851398 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Ви дић Ире на, Зве зда ра, Бе о град.  01/034224/17

Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051753 од 14.07.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4948549 из да та од ПС 
Во ждо вац на име Гр бо вић Че до мир, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034225/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 6617 од 13.07.2017. про гла ша ва 

се не ва же ћим лич на кар та број 008500661 из да та од ПС Но ви 
Бе о град на име МИ ха и ло Јо ва но вић, Но ви Бе о град, Бе о град.  

01/034226/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051770/17 од 18.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3902730 из да та од 
ПС Ко вин на име Ла зо вић Јо ва на, Ду ће вац, Бе о град.  

01/034227/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051769/17 од 18.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 554676 из да та од ПУ 
Бе о град на име Жив ко вић Ре ља, Зве зда ра, Бе о град.  

01/034228/17

Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051768/17 од 18.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7089240 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Си ме у но вић Вла ди мир, Но ви Бе о град, 
Бе о град.  01/034229/17

Ре ше њем ПУ Бе о град број 205117 од 18.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006456112 из да та од ПС 
Во ждо вац на име Бер ка Ти ја на, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034230/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051766/17 од 18.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008267712 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Сте фа но вић Не над, Гроц ка, Бе о град.  

01/034231/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051763 од 17.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004582976 из да та од ПС 
Чу ка ри ца на име Илић Алек сан дар, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/034232/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051761 од 17.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00345997 из да та од ПУ 
Бе о град на име Ја ко вље вић Љи ља на, Ста ри град, Бе о град.  

01/034233/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051744/17 од 12.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8389787 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Збо ду ља Игор, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034234/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051760/17 од 17.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6158937 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Ра до ва но вић Мар ко, Но ви Бе о град, Бе
о град.  01/034235/17

Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051758/17 од 17.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 878286 из да та од ПУ 
Бе о град на име Ри стић До бри ла, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034236/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051755 од 15.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 04728156 из да та од ПС 
Во ждо вац на име Ми ћић Ма ри ја на, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034237/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051752/17 од 13.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3907405 из да та од 
ПУ Бе о град на име Ар се ни је вић Бра ни сла ва, Зве зда ра, Бе о град.  

01/034238/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051750/17 од 06.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003254615 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Се ра фи мо вић Ве ра, Ра ко ви ца, Бе о град.  

01/034239/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051749/17 од 12.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7465832 из да та од 
ПС Ста ри град на име Пет ко вић Ми ли ца, Ста ри град, Бе о град.  

01/034240/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051748 од 12.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006642719 из да та од ПС 
Вра чар на име Ми ло ва но вић Ла на, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034241/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051747 од 12.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005881394 из да та од ПС 
Во ждо вац на име Ми ло ва но вић Ана, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034242/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051796/17 од 21.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006804854 из да та од 
ПУ Бе о град на име Ми лен ко вић Ра до сав, Чу ка ри ца, Бе о град.  

01/034243/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 205.1795/2017 од 21.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7101905 из да та од 
ПУ Бе о град на име Пе рић Не над, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034244/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051794/17 од 21.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004479564 из да та од 
ПС Ста ри град на име Илић На та ша, Зве зда ра, Бе о град.  

01/034245/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051791/17 од 21.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005474995 из да та од 
ПС Зе мун на име Ме ђе до вић Дра ган, Но ви Бе о град, Бе о град.  

01/034246/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051792/17 од 21.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004234349 из да та од 
ПУ Ниш на име Сто шић Жа кли на, Зе мун, Бе о град.  01/034247/17

Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051789/17 од 20.07.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4814257 из да та од 
ПС Мла де но вац на име Ву ло вић Бо ја на, Смр дан, Мла де но вац.  

01/034248/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051788/17 од 20.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6339546 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Ива но вић Сла ђа на, Во ждо вац, Бе о град.  

01/034249/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051786/17 од 20.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 655205 из да та од ПС 
Зе мун на име Пет ко вић Мла ден, Но ви Бе о град, Бе о град.  

01/034250/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051784/17 од 20.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003600871 из да та од 
ПС Гроц ка на име Бла гић На та ша, Ка лу ђе ри ца, Бе о град.  

01/034251/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051783/17 од 20.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8169561 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Ди ми три је вић Го ран, Па ли лу ла, Бе о град.  

01/034252/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051782/17 од 20.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007615903 из да та од ПУ 
Бе о град на име Бје ло гр лић Алек сеј, Вра чар, Бе о град.  

01/034253/17
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Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051781/17 од 20.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009396674 из да та од 
ПС Тр го ви ште на име Ста мен ко вић Дар ко, Зе мун, Бе о град.  

01/034254/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051779/17 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005417625 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Стан ко вић Де јан, Па ли лу ла, Бе о град.  

01/034255/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051778/17 од 19.07.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008256749 из да та од ПС 
Ба ра је во на име Ма рин ко вић Ива на, Сте по је вац, Ла за ре вац.  

01/034256/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051777/17 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008204464 из да та од 
ПС Зве зда ра на име Ми хај ло вић Ни ко ла, Зве зда ра, Бе о град.  

01/034257/17
Ре ше њем ПУ Бе о град број 2051776/17 од 19.07.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003916214 из да та од 
ПС Зе мун на име Јо ва но вић Са не ла, Зве зда ра, Бе о град.  

01/034258/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1737 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007812076 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Мил те но вић Не ма ња, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034259/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1738 од 09.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007491182 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ко мље но вић Сто јан ка, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034260/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1740 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7949313 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Плав шић Љи ља на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034261/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1721 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003749604 из да та од ПС 
Но ви Кне же вац на име Ло шонц Мар ги та, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034262/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1722 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006870915 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ва си ље вић Да ни ца, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034263/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1707 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003682424 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ву кић Бран ко, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034264/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1708 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005221789 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Џо лев Дра га на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034265/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1710 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009264283 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Иса и ло вић Ду шан, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034266/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1711 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005187702 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Не дељ ко вић Ка та ри на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034267/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1750 од 11.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006369585 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ма рић Зо ри ца, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034268/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1751 од 11.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008401945 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Сте ва но вић Не ма ња, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034269/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1741 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003934440 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ив ко вић Је ле на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034270/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1745 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006962640 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ми тић Дра га на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034271/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1749 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009503761 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Је ло вац Ду шан, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034272/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1747 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004242091 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Га ко вић Де сан ка, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034273/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1746 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009120887 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Хор ват Фра ња, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034274/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1754 од 11.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006871524 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ми кић Дар ко, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034275/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1706 од 07.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008159639 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ма тић Бу ди мир, Пе тро ва ра дин, Но ви Сад.  

01/034276/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1715 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007407990 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Мар ја но вић Ма ри ја, Ко виљ, Но ви Сад.  

01/034277/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1744 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006160272 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ни ко лић Са не ла, Срем ска Ка ме ни ца, Но ви Сад.  

01/034278/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1752 од 11.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008482062 из да та од ПУ Но ви 
Сад на име Дра гој лов Си ни ша, Срем ска Ка ме ни ца, Но ви Сад.  

01/034279/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1730 од 09.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009701520 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ла за ре вић Ве сна, Срем ска Ка ме ни ца, Но ви Сад.  

01/034280/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1742 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008228855 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ар бу лов Сте ва, Фу тог, Но ви Сад.  01/034281/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1712 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007815623 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Да ни ло вић Је ле на, Фу тог, Но ви Сад.  

01/034282/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1709 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007041299 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Шо бот Ду шан, Фу тог, Но ви Сад.  01/034283/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1726 од 09.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004925047 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ша рац Ми ра, Фу тог, Но ви Сад.  01/034284/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1713 од 08.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007388735 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Фи ли по вић Бра ни слав, Бе геч, Но ви Сад.  

01/034285/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1717 од 08.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004244422 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ра ду ло вић Зо ран, Каћ, Но ви Сад.  01/034286/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1725 од 09.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009403776 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Мар ко вић Ли ди ја, Каћ, Но ви Сад.  

01/034287/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1743 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004609326 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Тр ку ља Ран ко, Ве тер ник, Но ви Сад.  

01/034288/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1753 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006062462 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ор ло вић Или ја, Ве тер ник, Но ви Сад.  

01/034289/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1748 од 10.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008623857 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Си ли Сте ва, Бу ко вац, Но ви Сад.  01/034290/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055442 од 11.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002995967 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Са вић Рад ми ла, Чен та, Чен та.  

01/034291/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055440 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004250667 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Бу квић Стра хи ња, Ла за ре во, Ла за ре во.  

01/034292/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055438 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008421342 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Та паи Ер вин, Зре ња нин, Зре ња нин.  

01/034293/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055441 од 10.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007183420 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Ми ло ше вић Дра ган, Зре ња нин, Зре ња нин.  

01/034294/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055/450 од 15.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5858312 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Ни ко лић Сти по, Ме лен ци, Ме лен ци.  

01/034295/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055445 од 15.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008131802 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Рк ман Бо жа на, Ме лен ци, Ме лен ци.  

01/034296/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056494/17 од 11.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8500493 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Ми ло ше вић На да, Кра ље во, Кра ље во.  

01/034297/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205329 од 15.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5660902 из да та од ПУ 
Сом бор на име Ха џић Ми лан, Сом бор, Сом бор.  01/034298/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205328 од 15.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8721033 из да та од ПУ 
Сом бор на име Га гић Пе ри ца, Сом бор, Сом бор.  01/034299/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205/17330 од 15.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7881669 из да та од 
ПУ Сом бор на име Гња то вић Са ња, Сом бор, Сом бор.  

01/034300/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205335 од 16.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6578242 из да та од ПУ 
Сом бор на име Ла зић Ва ња, Сом бор, Сом бор.  01/034301/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205333/17 од 16.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3169818 из да та од 
ПУ Сом бор на име Ши јан Ду шан ка, Сом бор, Сом бор.  

01/034302/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205324 од 14.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7184661 из да та од ПУ 
Сом бор на име Бер бер Мир ко, Сом бор, Сом бор.  01/034303/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205327 од 15.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6301943 из да та од ПУ Сом
бор на име Ан тић Зо ран, Бач ки Мо но штор, Бач ки Мо но штор.  

01/034304/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205356/17 од 14.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4649014 из да та од 
ПУ Сом бор на име Рет ко вац Урош, Сом бор, Сом бор.  

01/034305/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205325 од 14.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8901445 из да та од ПУ 
Сом бор на име Сто ја нац Јо ван, Ста ни шић, Ста ни шић.  

01/034306/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205337 од 16.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8242339 из да та од ПУ 
Сом бор на име Пе три че вић Се ба сти ен, Без дан, Без дан.  

01/034307/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205331 од 15.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 8124879 из да та од ПУ 
Сом бор на име Шан дор За рол, Без дан, Без дан.  01/034308/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205332 од 16.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3463173 из да та од ПУ 
Сом бор на име Се ге ди Кор нел, Чо но пља, Чо но пља.  

01/034309/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205334 од 16.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6069696 из да та од ПУ 
Сом бор на име Обре но вић Љу ба, Ко лут, Ко лут.  01/034310/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205338/17 од 18.08.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 3186452 из да та од 
ПУ Сом бор на име Шу ша Бра ни слав, Ри ђи ца, Ри ђи ца.  

01/034311/17
Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.21184/17 од 08.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003832810 из да та од 
ПС Зве зда ра на име Ла за ре вић Ми о драг, Бе о град, Бе о град.  

01/034312/17
Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.21180/2017 од 04.08.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005318552 из да та од 
ПС Зве зда ра на име Сан дић Ан ђел ка, Бе о град, Бе о град.  

01/034313/17
Ре ше њем ПУ Бор број 2055358/2017 од 14.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004465863 из да та од ПУ 
Бор на име Мар ко вић Са ман та, Бор, Бор.  01/034314/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055355/2017 од 14.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008357172 из да та од ПУ 
Бор на име Ма те је вић Ма ри ја, Бор, Бор.  01/034315/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055357/2017 од 14.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009272602 из да та од ПУ 
Бор на име Фи ра но вић Дра ги ца, Бор, Бор.  01/034316/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055356/2017 од 14.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003652013 из да та од ПУ 
Бор на име Но ва ко вић Да ли бор, Бор, Бор.  01/034317/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055367/2017 од 16.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008015833 из да та од ПУ 
Бор на име Ми хај ло вић Бра ни слав, Бор, Бор.  01/034318/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055366/2017 од 16.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003263610 из да та од ПУ 
Бор на име Алек сић Бог да на, Бор, Бор.  01/034319/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055365/2017 од 16.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004687855 из да та од ПУ 
Бор на име Бе јић Сла ви ша, Бор, Бор.  01/034320/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055359/2017 од 15.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004863311 из да та од ПУ 
Бор на име Стан ко вић Мир ко, Шар ба но вац, Бор.  01/034321/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1756 од 15.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006748221 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Жи кић Ми ло рад, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034322/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1757 од 15.08.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003253351 из да та од ПУ Но ви 
Сад на име Ми лић Гор да на, Но ви Сад, Но ви Сад.  01/034323/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1759 од 15.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006334524 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Дра ча Ва ња, Но ви Сад, Но ви Сад.  01/034324/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1761 од 15.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006502783 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Хо пић Мар ко, Но ви Сад, Но ви Сад.  01/034325/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1764 од 15.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007562373 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Бо го је вић Ми тар, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034326/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1765 од 15.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004003256 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Со кић Игор, Но ви Сад, Но ви Сад.  01/034327/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1766 од 15.08.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009076107 из да та од ПУ Но ви 
Сад на име Слав нић Бор ка, Но ви Сад, Но ви Сад.  01/034328/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1767 од 15.08.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008107176 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ма ле ше вић Је ле на, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034329/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2058/1768 од 15.08.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008479664 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Гу јаш Алек сан дар, Но ви Сад, Но ви Сад.  

01/034330/17

–ИСПРАВЕСТРАНАЦА–
Лич на кар та за стран ца број 121/2014 издатa од ПУ Но ви 

Сад на име Mi šić Cla u di ne Odi le Da ni e lel, Но ви Сад, ре ше њем 
ПУ Но ви Сад број 121/2014 од 13.09.2017.  03/000144/17

Step han For tin, Бе о град, ди пло мат ска лич на кар та KAN852 
D 12430 из да та од Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ре пу бли ке 
Ср би је.  03/000145/17

An ge la Be ta, Бе о град, ди пло мат ска лич на кар та KAN853 D 
12431 из да та од Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је.  

03/000146/17
Ale xan dre Dra gon For tin, Бе о град, ди пло мат ска лич на кар та 

KAN854 D 12432 из да та од Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ре
пу бли ке Ср би је.  03/000147/17

Audrey Fran co i se Lu cet te Si meon, Бе о град, слу жбе на лич на 
кар та FR416 S 08427 из да та од Ми ни стар ства спољ них по сло ва 
Ре пу бли ке Ср би је.  03/000148/17

Лич на кар та за стран ца број 11647 издатa од ПУ Бе о град 
– Упра ве за стран це на име Hong Li, Бе о град, ре ше њем ПУ Бе о
град – Упра ве за стран це број 26.28137 од 06.09.2017.  

03/000149/17

–СЛУЖБЕНЕЛЕГИТИМАЦИЈЕ–
Ви тас Алек сан дар, Но ви Бе о град, вој на књи жи ца из да та од 

Вој ног од се ка Но ви Бе о град.  04/000437/17
Ћо пић Све тла на, Сло вац, ИД кар ти ца број 000127986 из да

та од ВМА у Бе о гра ду.  04/000438/17
Ја ко вље вић Ти ја на, Но ви Сад, су диј ска ле ги ти ма ци ја број 

I159/1610 из да та од стра не  Основ ног су да у Но вом Са ду.  
04/000439/17



84 / 20. IХ 2017. 23
Је ре мић Да вид, Зе мун, вој на књи жи ца.  04/000440/17
Ра до ва но вић Ра до ван, Сме де рев ска Па лан ка, ле ги ти ма ци ја 

ту ри стич ког во ди ча број 1953 из да та од Ми ни стар ства тр го ви не 
ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја Ре пу бли ке Ср би је.  04/000441/17

Ма сло ва рић Дра ган, Бе о град, слу жбе на ле ги ти ма ци ја број 
2504/16 из да та од Ми ни стар ства фи нан си јаПо ре ске упра ве, фи
ли ја ла Алек си нац.  04/000442/17

–МЕНИЦЕИЧЕКОВИ–

Краљ Бра ни сла ва, Су бо ти ца, чек/ови бр. 93421774 из дат/и 
од AIK bankе a.d.  05/003870/17

Краљ Бра ни сла ва, Су бо ти ца, чек/ови бр. 93433050 из дат/и 
од AIK bankе a.d.  05/003871/17

Мар ти но вић Сло бо дан ка, Бе о град, чек/ови бр. 
0000162883870, 0000162883888, 0000162883896. из дат/и од Ban
ca In te sa a.d.  05/003872/17

Kрстић Сло бо дан ка, Ча чак, чек/ови бр. 0000118557750 из
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003873/17

Вла и са вље вић Дми тар, Бе о град, чек/ови бр. 0000247052814 
и 0000247052822 из дат/и од Ко мер ци јал не бан ке а.д.  

05/003874/17
Мак си мо вић Све тла на, Ба ји на Ба шта, чек/ови бр. 

0000114174766 из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003875/17
Мак си мо вић Све тла на, Ба ји на Ба шта, чек/ови бр. 

0000114174774 из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003876/17
Мак си мо вић Све тла на, Ба ји на Ба шта, чек/ови бр. 

000013206591 из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003877/17
Зма но вић Ман чић Ан то не ла, Бе о град, чек/ови бр. 

64460897 из дат/и од Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  
05/003878/17

Ко раћ Мом чи ло, Су бо ти ца, чек/ови бр. 0000083601880 из
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003879/17

Ја ре дић Јеф та, Бе о град Ра ко ви ца, чек/ови бр. 0000219165529, 
0000219165537 из дат/и од Ко мер ци јал не бан ке а.д.  05/003880/17

Ру жић Ре на та, Ниш, чек/ови бр. 0000141750976 из дат/и од 
Ban ca In te sa a.d.  05/003881/17

Срећ ко вић Ру жа, Ра ко ви ца, чек/ови бр. 46816323 из дат/и 
од Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/003882/17

Срећ ко вић Ру жа, Ра ко ви ца, чек/ови бр. 46816374 из дат/и 
од Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/003883/17

Срећ ко вић Ру жа, Ра ко ви ца, чек/ови бр. 46816382 из дат/и 
од Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/003884/17

Срећ ко вић Ру жа, Ра ко ви ца, чек/ови бр. 46816390 из дат/и 
од Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/003885/17

Срећ ко вић Ру жа, Ра ко ви ца, чек/ови бр. 46816404 из дат/и 
од Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/003886/17

Ми ло са вље вић Је ле на, Бе о град, чек/ови бр. 000169082773 
из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003887/17

Ми ло са вље вић Је ле на, Бе о град, чек/ови бр. 0000169082781 
из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003888/17

Ми ло са вље вић Је ле на, Бе о град, чек/ови бр. 0000169082807 
из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003889/17

Оне шћук Џејн, Гло гоњ, чек/ови бр. 159979830, 159979848, 
159979855 из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003890/17

Ми ло са вље вић Је ле на, Бе о град, чек/ови бр. 0000169082815 
из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003891/17

Пренд Мех ме ти, Бе о град, чек/ови бр. 63162710 из дат/и од 
Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/003892/17

Пренд Мех ме ти, Бе о град, чек/ови бр. 63162728 из дат/и од 
Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/003893/17

Пренд Мех ме ти, Бе о град, чек/ови бр. 63162736 из дат/и од 
Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/003894/17

Пренд Мех ме ти, Бе о град, чек/ови бр. 63162744 из дат/и од 
Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/003895/17

Пренд Мех ме ти, Бе о град, чек/ови бр. 63162752 из дат/и од 
Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/003896/17

Пренд Мех ме ти, Бе о град, чек/ови бр. 63162760 из дат/и од 
Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/003897/17

Пренд Мех ме ти, Бе о град, чек/ови бр. 63162779 из дат/и од 
Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/003898/17

Пренд Мех ме ти, Бе о град, чек/ови бр. 63162787 из дат/и од 
Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/003899/17

Пренд Мех ме ти, Бе о град, чек/ови бр. 63162795 из дат/и од 
Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/003900/17

Пренд Мех ме ти, Бе о град, чек/ови бр. 63162809 из дат/и од 
Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/003901/17

Де бе ља ко вић Не над, Кру ше вац, чек/ови бр. 2602454 из
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003902/17

Па вло вић Мар ко, Во ждо вац, чек/ови бр. 0000162416655 
из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003903/17

Дра ги шић На та ша, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 5385627 из
дат/и од Ra if fe i sen bank a.d.  05/003904/17

Сав чић Еве ли на, Ру ма, чек/ови бр. 0000119626794 из дат/и 
од Ban ca In te sa a.d.  05/003905/17

Гу ра нов Ми ле на, Зре ња нин, чек/ови бр. 0000106803976 из
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003906/17

Цим ба ље вић Ли ди ја, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 0000002055804; 
0000002055812; 0000002055820; 0000002055838; 0000002055846 
из дат/и од Euro bank a.d.  05/003907/17

Ђур ко вић Ни ко ла, Кра гу је вац, чек/ови бр. 0000164325664 
из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003908/17

Шет Ми ша, Бе ла Цр ква, чек/ови бр. 0000031583933 из
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003909/17

Шет Ми ша, Бе ла Цр ква, чек/ови бр. 0000031583941 из
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003910/17

Шет Ми ша, Бе ла Цр ква, чек/ови бр. 0000031583958 из
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003911/17

Чо ло вић Гор да на, Ла за ре вац, чек/ови бр. 0000064253719 
из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003912/17

Ва си ље вић Мир ка, Бе о град, чек/ови бр. 0000083172866 из
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003913/17

Ста но је вић Сми ља на, Ри пањ, чек/ови бр. 50152812 из дат/и 
од Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/003914/17

Ста но је вић Сми ља на, Ри пањ, чек/ови бр. 50152820 из дат/и 
од Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/003915/17

Ста но је вић Сми ља на, Ри пањ, чек/ови бр. 50152839 из дат/и 
од Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/003916/17

Ста но је вић Сми ља на, Ри пањ, чек/ови бр. 50152847 из дат/и 
од Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/003917/17

Ста но је вић Сми ља на, Ри пањ, чек/ови бр. 50152855 из дат/и 
од Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/003918/17

Ми ло са вље вић Да ни ца, Бор ча, чек/ови бр. 4279286 из дат/и 
од Ra if fe i sen bank a.d.  05/003919/17

Ми ло са вље вић Да ни ца, Бор ча, чек/ови бр. 4279287 из дат/и 
од Ra if fe i sen bank a.d.  05/003920/17

То мић Да мјан, Бе о град, чек/ови бр. 0000233974997 из дат/и 
од Ко мер ци јал не бан ке а.д.  05/003921/17

То мић Да мјан, Бе о град, чек/ови бр. 0000233975002 из дат/и 
од Ко мер ци јал не бан ке а.д.  05/003922/17

Са вић Би ља на, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 0000003371626 из
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003923/17

Ми лу ти но вић Ми ро слав, Сме де рев ска Па лан ка, чек/ови 
бр. 0000117526335 из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003924/17

Бо жа нић Ери ка, Но ви Бе чеј, чек/ови бр. 0075257030 из
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003925/17

Сто јиљ ко вић Ми о драг, Бе о град, чек/ови бр. 0000159684653 
из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/003926/17

Бер за ти Ми ра, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 7093621, 
7093622, 7093623 из дат/и од Ra if fe i sen bank a.d.  05/003927/17

Фи ли по вић Ми о драг, Бе о град, чек/ови бр. 42774820, 839, 
847, 863, 871, 898 из дат/и од Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д.  

05/003928/17
Ђу ри чић Ми ло рад, Сме де ре во, чек/ови бр. 3432637 из

дат/и од Er ste ban ke a.d.  05/003929/17
Ђу ри чић Ми ло рад, Сме де ре во, чек/ови бр. 3432638 из

дат/и од Er ste ban ke a.d.  05/003930/17
Ђу ри чић Ми ло рад, Сме де ре во, чек/ови бр. 3432639 из

дат/и од Er ste ban ke a.d.  05/003931/17
Ђу ри чић Ми ло рад, Сме де ре во, чек/ови бр. 3432640 из

дат/и од Er ste ban ke a.d.  05/003932/17
Ђу ри чић Ми ло рад, Сме де ре во, чек/ови бр. 3432641 из

дат/и од Еrste bank a.d.  05/003933/17
Ђу ри чић Ми ло рад, Сме де ре во, чек/ови бр. 3432642 из

дат/и од Еrste bank a.d.  05/003934/17
Ђу ри чић Ми ло рад, Сме де ре во, чек/ови бр. 3432643 из

дат/и од Еrste bank a.d.  05/003935/17
Бра та но вић Бо ја на, Бе о град, чек/ови бр. 6853146, 6853147, 

6853148, 6853149, 6853150 из дат/и од Ra if fe i sen bank a.d.  
05/003936/17

Гру јић Ми ли ца, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 5720116 из дат/и 
од Ra if fe i sen bank a.d.  05/003937/17

Шкри јељ Са фет, Ту тин, чек/ови бр. 0000033782483 из дат/и 
од Ban ca In te sa a.d.  05/003938/17

Шкри јељ Са фет, Ту тин, чек/ови бр. 0000051696292 из дат/и 
од Ban ca In te sa a.d.  05/003939/17

Шкри јељ Са фет, Ту тин, чек/ови бр. 0000059025890 из дат/и 
од Ban ca In te sa a.d.  05/003940/17

–ДОКУМЕНТИОСИГУРАВАЈУЋИХДРУШТАВА–

Ком па ни ја Ду нав оси гу ра ње а.д.о. ГФО За је чар, За је чар, 
зе ле на/е кар та/е бр. 06407823 из да та/е од Ком па ни је Ду нав оси
гу ра ња а.д.о. ГФО За је чар.  06/000926/17

Ком па ни ја Ду нав оси гу ра ње а.д.о. ГФО За је чар, За је чар, 
зе ле на/е кар та/е бр. 06407824 из да та/е од Ком па ни је Ду нав оси
гу ра ња а.д.о. ГФО За је чар.  06/000927/17

Ком па ни ја Ду нав оси гу ра ње а.д.о. ГФО За је чар, За је чар, 
зе ле на/е кар та/е бр. 06407825 из да та/е од Ком па ни је Ду нав оси
гу ра ња а.д.о. ГФО За је чар.  06/000928/17

Ge ne ra li osi gu ra nje Sr bi ja a.d.o., Бе о град, по ли са/е ауто од
го вор но сти – до бро вољ на не зго да број, бр. 882153, 884944 из да
та/е од Ge ne ra li osi gu ra nja Sr bi ja a.d.o.  06/000929/17

Ge ne ra li osi gu ra nje Sr bi ja a.d.o., Бе о град, по ли са/е ауто плус, 
бр. 710364, 712611 из да та/е од Ge ne ra li osi gu ra nja Sr bi ja a.d.o.  

06/000930/17
Ge ne ra li osi gu ra nje Sr bi ja a.d.o., Бе о град, зе ле на/е кар та/е 

бр. 6032919, 6102850 из да та/е од Ge ne ra li osi gu ra nja Sr bi ja a.d.o.  
06/000931/17

Ge ne ra li osi gu ra nje Sr bi ja a.d.o., Бе о град, по ли са/е ауто од
го вор но сти, бр. 238039093, 243362365, 240781526, 243556214 
из да та/е од Ge ne ra li osi gu ra nja Sr bi ja a.d.o.  06/000932/17

–ЈАВНЕИСПРАВЕОСНОВНИХШКОЛА–

Џе ља ди но вић Да ни јел, Су бо ти ца, све до чан ство/а VII раз
ре да ОШ „Мат ко Ву ко вић” у Су бо ти ци.  07/003641/17

Гра шић Да ли бор ка, Кру ше вац, све до чан ство/а ОШ „Бран
ко Ра ди че вић” у Кру шев цу.  07/003642/17

Ка су ми Фе ра дин, Срем чи ца, ђач ка књи жи ца I ци клу са ОШ 
„Вук Ка ра џић” у Срем чи ци.  07/003643/17

Ни ко лић Ср ђан, Но ви Сад, све до чан ство/а о за вр ше ном 
основ ном обра зо ва њу ОШ „Све ти Са ва” у Но вом Са ду.  

07/003644/17
Ни ко лић Ср ђан, Но ви Сад, уве ре ње о ма тур ском ис пи ту 

ОШ „Све ти Са ва” у Но вом Са ду.  07/003645/17
Ри стић Не над, Па ли лу ла, све до чан ство/а VI II раз ре да ОШ 

„Бра ћа Ста мен ко вић” у Бе о гра ду.  07/003646/17
Са бо Хан ђа До рис, Су бо ти ца, све до чан ство/а ОШ „Бо са 

Ми ли ће вић” у Но вом Же дин ку.  07/003647/17

Те о до си је вић Аљо ша, Но ви Сад, све до чан ство/а V раз ре да 
ОШ „Ва се Ста ји ћа” у Но вом Са ду.  07/003648/17

Те о до си је вић Аљо ша, Но ви Сад, све до чан ство/а VI раз ре
да ОШ „Ми ро слав Ми ка Ан тић” у Но вом Са ду.  07/003649/17

Мар ко вић Та ња, Мла де но вац, све до чан ство/а ОШ „Мом
чи ло Жи во ји но вић” у Мла де нов цу.  07/003650/17

Ва со вић Зо ран, Ча чак, све до чан ство/а VI II раз ре да ОШ 
„Ми ли ца Па вло вић” у Чач ку.  07/003651/17

Ран ђе ло вић Ми лан, Гу ше вац, све до чан ство/а ОШ „До бри
ла Стам бо лић” у Свр љи гу.  07/003652/17

Ди мић Јо ва на, Ле ско вац, све до чан ство/а ОШ „Ра до је До
ма но вић” у Ма ној лов цу.  07/003653/17

Јо ви ћа Сто ја но вић, Су бо ти ца, све до чан ство/а VI II разредa 
де ло вод ни број 51137/8 од 11.06.1999. год из да то од ста ра не 
Шко ле за основ но обра зо ва ње од ра слих при Отво ре ном уни вер
зи те ту у Су бо ти ци.  07/003654/17

Сла мар ски Ду шан, Вр шац, све до чан ство/а о за вр ше ном II 
раз ре ду ОШ „Бран ко Ра ди че вић” у Уљ ми.  07/003655/17

Ди вља ков Јо ван, Вр шац, све до чан ство/а о за вр ше ном VI II 
раз ре ду ОШ „Вук Ка ра џић” у Вр шцу.  07/003656/17

Га ври ло вић Ва ња, Бе о град, ђач ка књи жи ца II ци клу са ОШ 
„Змај Јо ва Јо ва но вић” у Бе о гра ду.  07/003657/17

Ка ра да ре вић Пре драг, Ужи це, све до чан ство/а Пр ве основ
не шко ле „Краљ Пе тар Дру ги” у Ужи цу.  07/003658/17

Ма рин ко вић Са ша, Бе о град, све до чан ство/а ОШ „Јо ван 
Сте ри ја По по вић” у Бе о гра ду.  07/003659/17

Бо гу ћа нин Хај ро, Ба нат ски Бре сто вац, све до чан ство/а ОШ 
„Ол га Пе тров” у Ба нат ском Бре стов цу.  07/003660/17

Та и ро вић Сла ђа на, Кру ше вац, све до чан ство/а ОШ „Дра го
мир Мар ко вић” у Кру шев цу.  07/003661/17

Илић Го ран, Зе мун, све до чан ство/а о за вр ше ном VI II раз
ре ду OШ „Су тје ска” у Бе о гра ду.  07/003662/17

Ве ре беш Еле о но ра, Су бо ти ца, све до чан ство/а ОШ „Ђу ро 
Са лај” у Су бо ти ци.  07/003663/17

Ан ђел ко вић Милица`, Кор ман, све до чан ство/а ОШ „Сто јан 
Жив ко вић Сто ле” у Тр ња ну.  07/003664/17

Ђу ров Ми о драг, Ве ли ки По по вић, све до чан ство/а ОШ 
„Сте ван Син ђе лић” у Ве ли ком По по ви ћу.  07/003665/17

Бран ко вић Ми лош, Ра ча, све до чан ство/а ОШ „Ка ра ђор ђе” 
у Ра чи.  07/003666/17

Пе трић Бо рис, Но ви Бе о град, све до чан ство/а о за вр ше ном 
основ ном обра зо ва њу ОШ „Бран ко Пе шић” у Зе му ну.  

07/003667/17
Сте фа но вић Пе тар, Кру ше вац, све до чан ство/а ОШ „Дра го

мир Мар ко вић” у Кру шев цу.  07/003668/17
Ми ло ва но вић Ми лош, Бе о град, све до чан ство/а V раз ре да 

из да то од ОШ „Док тор Ар чи балд Рајс” у Бе о гра ду.  07/003669/17
Ра ши дов ски Све тла на, Ко виљ, све до чан ство/а о за вр ше ној 

ОШ „Ла за Ко стић” у Ко ви љу.  07/003670/17
Ва сић Са ша, Кру ше вац, све до чан ство/а ОШ „Јо ван Јо ва но

вић Змај” у Кру шев цу.  07/003671/17
Па ле же вић Ми лош, Про во, све до чан ство/а VII раз ре да ОШ 

„Јо ван Цви јић” у Де бр цу.  07/003672/17
Па ле же вић Ми лош, Про во, све до чан ство/а VI II раз ре да 

ОШ „Јо ван Цви јић” у Де бр цу.  07/003673/17
Па ле же вић Ми лош, Про во, све до чан ство/а V раз ре да ОШ 

„Јо ван Цви јић” у Де бр цу.  07/003674/17
Па ле же вић Ми лош, Про во, све до чан ство/а VI раз ре да ОШ 

„Јо ван Цви јић” у Де бр цу.  07/003675/17
Ђор ђе вић Кри сти на, Кра гу је вац, све до чан ство/а V раз ре да 

ОШ „Јо ван По по вић” у Кра гу јев цу.  07/003676/17
Ђор ђе вић Кри сти на, Кра гу је вац, све до чан ство/а VI раз ре

да ОШ „Јо ван По по вић” у Кра гу јев цу.  07/003677/17
Ђор ђе вић Кри сти на, Кра гу је вац, све до чан ство/а VII раз ре

да ОШ „Јо ван По по вић” у Кра гу јев цу.  07/003678/17
Ђор ђе вић Кри сти на, Кра гу је вац, све до чан ство/а VI II раз

ре да ОШ „Јо ван По по вић” у Кра гу јев цу.  07/003679/17
Се фај Си нан, Зве зда ра, све до чан ство/а V раз ре да ОШ „Де

спот Сте фан Ла за ре вић” у  Бе о гра ду.  07/003680/17
Ба џић Ани та, Пра хо во, све до чан ство/а ОШ „Па вле Илић – 

Вељ ко” у Пра хо ву.  07/003681/17
Аби бе Зор ја ни, Фе ке тић, све до чан ство/а V раз ре да ОШ 

„Ни ко ла Ђур ко вић” у Фе ке ти ћу.  07/003682/17
Бу ра Ми лан, Сур чин, све до чан ство/а о за вр ше ној ОШ 

„1300 ка пла ра” у Бе о гра ду, бр. 365/2005.  07/003683/17
То до ро вић Ву ка шин, Вр шац, све до чан ство/а ОШ „Па ја Јо

ва но вић” у Вр шцу.  07/003684/17
Пан тић Са ша, Бра ни че во, све до чан ство/а ОШ „Вељ ко Ду

го ше вић” у Бра ни че ву.  07/003685/17
То мић Ра до сав, Ста ји ће во, све до чан ство/а ОШ „Све ти Са

ва” у Ста ји ће вом.  07/003686/17
Мир ков Јо ви ца, Но во Ми ло ше во, уве ре ње о за вр ше ној ОШ 

„Др Ђор ђе Јо ва но вић” у Но вом Ми ло ше ву.  07/003687/17

–ЈАВНЕИСПРАВЕСРЕДЊИХШКОЛА–

За те жић Ве сна, Ча чак, све до чан ство/а III раз ре да Ма шин
ско са о бра ћај не шко ле у Чач ку.  08/009483/17

Па у но вић Ми лу тин, Бе о град, ди пло ма Тех нич ке ПТТ шко
ле у Бе о гра ду.  08/009484/17

Јо кић Урош, Ча чак, све до чан ство/а I раз ре да Ма шин ско са
о бра ћај не шко ле у Чач ку.  08/009485/17

Му ста фа Ав ни, Оби лић, све до чан ство/а I раз ре да Еко ном
ске шко ле у Ла пљем се лу – Пле ме ти на.  08/009486/17

Јо кић Урош, Ча чак, све до чан ство/а II раз ре да Ма шин ско 
са о бра ћај не шко ле у Чач ку.  08/009487/17

Жив ко вић Јо ва на, Кра гу је вац, ди пло ма Пр ве тех нич ке 
шко ле у Кра гу јев цу.  08/009488/17

Му ста фа Ав ни, Оби лић, све до чан ство/а II раз ре да Еко ном
ске шко ле у Ла пљем се лу – Пле ме ти на.  08/009489/17

Му ста фа Ав ни, Оби лић, све до чан ство/а III раз ре да Еко
ном ске шко ле у Ла пљем се лу – Пле ме ти на.  08/009490/17

Да јић Алек сан дар, Са ра је во, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 
Мла де нов цу, бр. 617/1996.  08/009491/17
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Му ста фа Ав ни, Оби лић, све до чан ство/а IV раз ред Еко ном

ске шко ле у Ла пљем се лу – Пле ме ти на.  08/009492/17
Ки јац Ве сна, Но ви Сад, ди пло ма Мaшинске шко ле у Но

вом Са ду.  08/009493/17
Ше стић Ог њен, Бе о град, све до чан ство/а II и III раз ре да 

ван дред ног шко ло ва ња сред ње Де се те гим на зи је „Ми хај ло Пу
пин” у Бе о гра ду.  08/009494/17

Зри лић Игор, Бе о град, ди пло ма Тр го вач ке шко ле у Бе о гра ду.  
08/009495/17

Сре јић Мар ко, Бе о град, Па ли лу ла, ђач ка књи жи ца Ше сте 
бе о град ске гим на зи је.  08/009496/17

Ми ли во је вић Мар ко, Бе о град, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 
Же ле зни ку.  08/009497/17

Ар се ни је вић Бо јан, Кра ље во, све до чан ство/а о за вр ше ном 
I, II и III раз ре ду ЕСТШ „Ни ко ла Те сла” у Кра ље ву, смер во зач 
мо тор них во зи ла.  08/009498/17

Ми лић  Јо ви ца, Зе мун, све до чан ство/а II раз ре да Елек тро 
тех нич ке шко ле у Зе му ну.  08/009499/17

Не дељ ко вић Жар ко, Чу ка ри ца, ди пло ма III сте пе на Тех нич
ке шко ле у Же ле зни ку.  08/009500/17

То мо вић Дра ган, Ча чак, све до чан ство/а I раз ре да Ма шин
ско са о бра ћај не шко ле у Чач ку.  08/009501/17

То мо вић Дра ган, Ча чак, све до чан ство/а II раз ре да Ма шин
ско са о бра ћај не шко ле у Чач ку.  08/009502/17

Пеј кић Вла дан, Не ре сни ца, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 
Мај дан пе ку.  08/009503/17

Сту пар Ми лан, Ки кин да, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Ки
кин ди.  08/009504/17

Ми хај ло вић Во ји слав, Но ви Сад, ди пло ма сред ње Гра ђе
вин ске шко ле у Но вом Са ду.  08/009505/17

Лу кић Ми лан, Но ви Бе о град, ди пло ма Де се те бе о град ске 
гим на зи је „Ми хај ло Пу пин”.  08/009506/17

Ко лар ски Ми ро љуб, Цре па ја, ди пло ма Ма шин ске шко ле у 
Пан че ву.  08/009507/17

Пе тро вић Је ле на, Па ли лу ла, ди пло ма Зе мун ске гим на зи је, 
при род нома те ма тич ки смер.  08/009508/17

Им ши ро вић Са мир, Бе о град, ди пло ма Вој не шко ле.  
08/009509/17

Лу кић Кри сти јан, Гроц ка, све до чан ство/а III раз ре да Тех
нич ке шко ле ГСП у Бе о гра ду.  08/009510/17

Бла го је вић Мар ко, Кра гу је вац, ди пло ма По ли тех нич ке 
шко ле у Кра гу јев цу.  08/009511/17

Вар ја чић Иви ца, Кра гу је вац, ди пло ма Тех нич ке шко ле за 
ма шин ство и са о бра ћај у Кра гу јев цу.  08/009512/17

Мар ко вић Бра ни слав, Ри пањ, ди пло ма МОЦ „Ра до је Да
кић” у Бе о гра ду, дел. бр. 1655/11866/1983.  08/009513/17

Но во сел Сте фан, Обре но вац, ди пло ма По љо при вред но хе
миј ске шко ле у Обре нов цу.  08/009514/17

Јо ва но вић Вла ди мир, Бор ча, све до чан ство/а II раз ре да 
ГСП шко ле у Бе о гра ду.  08/009515/17

Ка ру по вић Ђор ђе, Ба бу шни ца, све до чан ство/а I раз ре да 
По љо при вред но шу мар ске шко ле „Јо сиф Пан чић” у Сур ду ли ци.  

08/009516/17
Сто ја но вић Та тја на, Пан че во, све до чан ство/а IV раз ре да 

Пе да го шке ака де ми је за обра зо ва ње на став ни ка раз ред не на ста
ве у Бе о гра ду.  08/009517/17

Ка пу ро вић Ђор ђе, Ба бу шни ца, све до чан ство/а II раз ре да 
По љо при вред но шу мар ске шко ле „Јо сиф Пан чић” у Сур ду ли ци.  

08/009518/17
Ка пу ро вић Ђор ђе, Ба бу шни ца, све до чан ство/а III раз ре да 

По љо при вред но шу мар ске шко ле „Јо сиф Пан чић” у Сур ду ли ци.  
08/009519/17

Ка пу ро вић Ђор ђе, Ба бу шни ца, све до чан ство/а IV раз ре да 
По љо при вред но шу мар ске шко ле „Јо сиф Пан чић” у Сур ду ли ци.  

08/009520/17
Де спо тов Би ља на, Бе о град, ди пло ма о за вр ше ној По љо

при вред ној шко ли „Вр шац” у Вр шцу.  08/009521/17
Ка пу ро вић Ђор ђе, Ба бу шни ца, ди пло ма По љо при вред но 

шу мар ске шко ле „Јо сиф Пан чић” у Сур ду ли ци.  08/009522/17
Фра ту цан Не бој ша, Но ви Сад, ди пло ма Елек тро тех нич ке 

шко ле „Ми хај ло Пу пин” у Но вом Са ду.  08/009523/17
Ко јић Ма ри ја на, Ја го ди на, ди пло ма ЕТШ „Слав ка Ђур ђе

вић” у Ја го ди ни.  08/009524/17
Ко ва че вић Ни ко ла, Бе о град, ди пло ма АТШ у Бе о гра ду.  

08/009525/17
Пе тро вић Зо ран, Ра ко ви ца, ди пло ма Са о бра ћај нотех нич ке 

шко ле у Зе му ну, смер друм ски са о бра ћај.  08/009526/17
Јо ва но вић Ма ри ја, Кра гу је вац, ди пло ма Пр ве кра гу је вач ке 

гим на зи је.  08/009527/17
Ла тас Зо ран, Но ви Сад, ди пло ма Гра ђе вин ске шко ле „4. 

јул” у Но вом Са ду.  08/009528/17
Злат ко вић Бо јан, Бе о град, све до чан ство/а I раз ре да Ма

шин ске шко ле „Ра до је Да кић” у Бе о гра ду.  08/009529/17
Гон ди Ми ли ја, Зе мун, ди пло ма Са о бра ћај нотех нич ке шко

ле у Зе му ну, смер во зач мо тор них во зи ла.  08/009530/17
Па у но вић Ми лу тин, Бе о град, све до чан ство/а III и IV раз ре

да Тех нич ке ПТТ шко ле у Бе о гра ду, шк. 87/88 и 8889.  
08/009531/17

Ве се ли но вић Ја сми на, Бе о град, све до чан ство/а I раз ре да 
Сред ње тек стил не шко ле у Бе о гра ду.  08/009532/17

Ста мен ко вић Бо ри ша, Но ви Бе о град, ди пло ма СШ Са о бра
ћај но тех нич ке шко ле у Бе о гра ду.  08/009533/17

Ве се ли но вић Ја сми на, Бе о град, све до чан ство/а II раз ре да 
Сред ње тек стил не шко ле у Бе о гра ду.  08/009534/17

Мла де но вић Ми хај ло, Бе о град, ди пло ма Тр го вач ке шко ле у 
Бе о гра ду.  08/009535/17

Му хи Ер не, Вр шац, ди пло ма ШЦ „Ни ко ла Те сла” у Вр шцу.  
08/009536/17

Ми у ца Сти ви, Вр шац, ди пло ма ШЦ „Ни ко ла Те сла” у Вр шцу.  
08/009537/17

Рад ма но вић Дар ко, Вр шац, ди пло ма ШЦ „Ни ко ла Те сла” у 
Вр шцу.  08/009538/17

Обре но вић Алек сан дра, Вр шац, ди пло ма ШЦ „Ни ко ла Те
сла” у Вр шцу.  08/009539/17

Ра шић Бо јан, Вр бас, ди пло ма Сред ње шко ле „4. ју ли” у Вр ба су.  
08/009540/17

Не до вић Ита на, Вр бас, све до чан ство/а I раз ре да Сред ње 
шко ле „4. ју ли” у Вр ба су.  08/009541/17

Кур ћу бић Ми ло мир, Зе мун, ди пло ма Школ ског цен тра 
ПТТ у Бе о гра ду.  08/009542/17

Јев тић Ни ко ла, Ва ље во, ди пло ма Сред ње шко ле.  
08/009543/17

Ве лич ко вић Зо ран, Зре ња нин, ди пло ма По љо при вред не 
шко ле у Зре ња ни ну.  08/009544/17

Ба чи ло вић Ро берт, Бор, ди пло ма РОЦ „Иво Ло ла Ри бар” у 
Бо ру.  08/009545/17

Пре ле вић Рај ко, Зма је во, ди пло ма сред ње Са о бра ћај не 
шко ле „Пин ки” у Но вом Са ду.  08/009546/17

Сто ја но вић Ми лош, Ћи ће вац, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 
Вар ва ри ну.  08/009547/17

Ову ка Са ша, Но ви Сад, ди пло ма На род ног уни ве зи те та 
„Бра ћа Ста мен ко вић” у Бе о гра ду.  08/009548/17

Мла де но вић Ма ри на, Ниш, ди пло ма Гим на зи је „Бо ра 
Стан ко вић” у Ни шу, школ ске 1979.  08/009549/17

Бо жо вић То ми слав, Ужи це, ди пло ма о по ло же ном ис пи ту 
за так си во за ча ТШ „Ра до је Љу би чић” у Ужи цеу.  08/009550/17

Па нић Ми ро слав, Рат ко во, ди пло ма о за вр ше ној ЕТШ 
„Ми хај ло Пу пин” у Но вом Са ду.  08/009551/17

Сто ја но вић Је ле на, Ниш, све до чан ство/а I раз ре да Ми зич ке 
шко ле у Ни шу, школ ске 1989/90.  08/009552/17

Бе га но вић  Су за на, Ба ра је во, ди пло ма По ли те ех нич ке ака
де ми је у Но вом Бе о гра ду, бр. 02436.  08/009553/17

Сто ја но вић Је ле на, Ниш, све до чан ство/а II раз ре да Му зич
ке шко ле у Ни шу, школ ске 1990/91.  08/009554/17

Сто ја но вић Је ле на, Ниш, све до чан ство/а III раз ре да Му
зич ке шко ле у Ни шу, школ ске 1991/92.  08/009555/17

Јо ва но вић Пре драг, Сме де ре во, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 
Сме де ре ву.  08/009556/17

Сто ја но вић Је ле на, Ниш, све до чан ство/а IV раз ре да Му
зич ке шко ле у Ни шу, школ ске 1992/93.  08/009557/17

Љу би са вље вић Љи ља на, Сме де ре во, ди пло ма Тех нич ке 
шко ле у Сме де ре ву.  08/009558/17

Ми лу ти но вић Сла ви ца, Сме де ре во, ди пло ма Тех нич ке 
шко ле у Сме де ре ву.  08/009559/17

Пе тро вић Не над, Сме де ре во, све до чан ство/а IV раз ре да 
Тех нич ке шко ле у Сме де ре ву.  08/009560/17

Пе тро вић Не над, Сме де ре во, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 
Сме де ре ву.  08/009561/17

Кру е зи Ми ли ца, Сме де ре во, све до чан ство/а II раз ре да Тех
нич ке шко ле у Сме де ре ву.  08/009562/17

Са вић Ми ро слав, Ра ди нац, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 
Сме де ре ву.  08/009563/17

Ма тић Дра ган, Ба ња Ко ви ља ча, све до чан ство/а I раз ре да 
сред ње шко ле.  08/009564/17

Ма тић Дра ган, Ба ња Ко ви ља ча, све до чан ство/а II раз ре да 
сред ње шко ле.  08/009565/17

Ма тић Дра ган, Ба ња Ко ви ља ча, све до чан ство/а III раз ре да 
сред ње шко ле.  08/009566/17

Ма тић Дра ган, Ба ња Ко ви ља ча, све до чан ство/а IV раз ре да 
сред ње шко ле.  08/009567/17

Ма тић Дра ган, Ба ња Ко ви ља ча, ди пло ма сред ње шко ле.  
08/009568/17

Вељ ко вић Ни ко ла, Бе о град, ди пло ма Ма шин ске шко ле „Ра
до је Да кић” у Ра ко ви ци.  08/009569/17

Јан чић Иван, Ве ли ка Пла на, ди пло ма По љо при вред не шко
ле у Кр ња чи.  08/009570/17

Фи ли по вић Фи лип, Ста ри град, ди пло ма Че тр на е сте бе о
град ске гим на зи је.  08/009571/17

Ву ји чић Ни на, Ниш, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле „Др Ми
лен ко Ха џић” у Ни шу, смер ла бо ра то риј ски тех ни чар, школ ске 
2013/14.  08/009572/17

Ицић Сла ђа на, Сме де ре во, све до чан ство/а I раз ре да Ме ди
цин ске шко ле у По жа рев цу.  08/009573/17

Ицић Сла ђа на, Сме де ре во, све до чан ство/а II раз ре да Ме ди
цин ске шко ле у По жа рев цу.  08/009574/17

Ицић Сла ђа на, Сме де ре во, све до чан ство/а III раз ре да Ме
ди цин ске шко ле у По жа рев цу.  08/009575/17

Ицић Сла ђа на, Сме де ре во, све до чан ство/а IV раз ре да Ме
ди цин ске шко ле у По жа рев цу.  08/009576/17

По жо њи Да вид, Бе чеј, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Бе че ју.  
08/009577/17

Би ри шић Бран ко, Мај дан пек, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 
Мај дан пе ку.  08/009578/17

Ву ји сић Та тја на, Бе о град, све до чан ство/а I раз ре да Же ле
знич ко oбразовног цен тра у Бе о гра ду.  08/009579/17

Ву ји сић Та тја на, Бе о град, све до чан ство/а II раз ре да Же ле
знич ко обра зов ног цен тра у Бе о гра ду.  08/009580/17

Ко стић Бра ти слав, Вуч је, ди пло ма Сред ње шко ле „Све то
зар Кр стићТо за” у Вуч ју.  08/009581/17

Ди ми три је вић Са ша, Кра гу је вац, ди пло ма Ма шин ско са о
бра ћај не шко ле „За ста ва” у Кра гу јев цу.  08/009582/17

Ву ји сић Та тја на, Бе о град, све до чан ство/а III раз ре да Же ле
знич ко обра зов ног цен тра у Бе о гра ду.  08/009583/17

Ву ји сић Та тја на, Бе о град, све до чан ство/а IV раз ре да Же ле
знич ко обра зов ног цен тра у Бе о гра ду.  08/009584/17

Три фун че вић Ми лан ко, Но ви Сад, све до чан ство/а I и II 
раз ре да Еко ном ске шко ле „Све то зар Ми ле тић” у Но вом Са ду.  

08/009585/17
Ву ји сић Та тја на, Бе о град, ди пло ма о за вр ше ној шко ли Же

ле знич ко обра зов ном цен тру у Бе о гра ду.  08/009586/17

–ЈАВНЕИСПРАВЕВИСОКОШКОЛСКИХУСТАНОВА–
Ду кић Ма ја, Гроц ка, ди пло ма Фак улт етa ху ма ни стич ких 

на у ка Ин тер на ци о на лог уни вер зи те та у Но вом Па за ру.  
09/001467/17

Кр ку шић Мер јем, Но ви Па зар, сту дент ска књи жи ца – ин
декс Др жав ног уни вер зи те та у Но вом Па за ру, бр. 24012/12.  

09/001469/17
Алек сић Ива на, Бе о град, сту дент ска књи жи ца – ин декс Бе

о град ске по слов не шко ле, бр. 2C1026514.  09/001470/17
Сто ја но вић Љи ља на, Но ви Бе о град, ди пло ма Ви со ке здрав

стве не шко ле стру ков них сту ди ја у Бе о гра ду, бр. 2749/90.  
09/001471/17

Ри стић Вла ди мир, Бе о град, сту дент ска књи жи ца – ин
декс Ар хи тек тон ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, бр. 
2016/11101.  09/001472/17

Ба јић Ђор ђе, Па ли лу ла, сту дент ска књи жи ца – ин декс 
Елек тро тех нич ког фа кул те та у Бе о гра ду.  09/001473/17

Мр љеш Бо жи дар, Но ви Па зар, сту дент ска књи жи ца – ин
декс Сто ма то ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, бр. 
2012/0012.  09/001474/17

То ви ло вић Сте фан, Бе о град, сту дент ска књи жи ца – ин декс 
Фа кул те та за ин фор ма ти ку и ра чу но вод ство Син ги ду нум у Бе о
гра ду, бр. 2013/201012.  09/001475/17

Аран ђе ло вић Ми лан, Бе о град, сту дент ска књи жи ца – ин
декс Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, бр. 831/12.  09/001476/17

Кра го вић Ма ри ја, Ко сов ска Ми тро ви ца, сту дент ска књи
жи ца – ин декс Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у При шти ни.  

09/001477/17
Ва сић Са ша, При шти на, сту дент ска књи жи ца – ин декс 

ФТН – Елек тро тех ни ка, бр. 19/03.  09/001478/17
Ми ло ше вић Сте ла, Ло зни ца, ди пло ма Ви ше ме ди цин ске 

шко ле у Зе му ну.  09/001479/17
Бо шњак Је ле на, Но ви Сад, сту дент ска књи жи ца – ин декс 

Ви со ко по слов не шко ле стру ков них сту ди ја у Но вом Са ду, бр. 
209/13 FR.  09/001480/17

Тра жи вук  Сла ви ца, Бе о град, ди пло ма Ви со ке ту ри стич ке 
шко ле стру ков них сту ди ја, бр. 67/2014.  09/001481/17

Лу кић Ву ка шин, Бе о град, сту дент ска књи жи ца – ин декс 
Фа кул те та ор га ни за ци о них на у ка у Бе о гра ду, бр. 0355/16.  

09/001482/17
Не шко вић  Не ве на, Но ви Бе о град, сту дент ска књи жи ца – 

ин декс По љо при вред ног фа кул те та у Зе му ну, бр. ТА 11/296.  
09/001483/17

Ву ло вић На та ша, Зре ња нин, сту дент ска књи жи ца – ин декс 
Ви ше ме ди цин ске шко ле у Зе му ну, бр. 106787.  09/001484/17

Ми ли во је вић Сте фан, Бе о град, сту дент ска књи жи ца – ин
декс Бе о град ске по ли тех нич ке шко ле у Бе о гра ду.  09/001486/17

Дун дић Ми ла на, Пан че во, сту дент ска књи жи ца – ин
декс Елек тро тех нич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, бр. 
0426/15.  09/001487/17

Шке ро Ма ри ја на, Чу ка ри ца, ди пло ма Ви со ке ту ри стич ке 
шко ле у Бе о гра ду.  09/001488/17

Вин чић Ду шко, Ша бац, ди пло ма Ви ше пе да го шке шко ле у 
Шап цу.  09/001489/17

Пет ко вић Си ни ша Ле ла, Ко сто лац, ди пло ма Ви со ке ту ри
стич ке шко ле стру ков них сту ди ја у Бе о гра ду, бр. 4/2016.  

09/001490/17
Мир ко вић Дра гу тин Је ле на, Сме де ре во, ди пло ма Ви со ке 

ту ри стич ке шко ле стру ков них сту ди ја у Бе о гра ду, бр. 31/2016.  
09/001491/17

Да ни ло вић Ра до ван, Фу тог, сту дент ска књи жи ца – ин декс 
Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 58306.  09/001492/17

Ста нић Мир ко, Зе мун, сту дент ска књи жи ца – ин декс Бе о
град ске по слов не шко ле.  09/001493/17

Узе лац  Алек сан дар, Ин ђи ја, сту дент ска књи жи ца – ин декс 
Фак улт етa за ме ђу на род ну еко но ми ју „Џон Не збит”, ЕО21/10.  

09/001494/17
Гр бић Бра ни слав, Зре ња нин, сту дент ска књи жи ца – ин декс 

Елек тро тех нич ког фа кул те та у Бе о гра ду.  09/001495/17
Бог да но вић Ср ђа, Ча чак, сту дент ска књи жи ца – ин декс 

Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, бр. 201601217.  09/001496/17
Ди ми три је вић Ми ли ца, Ниш, сту дент ска књи жи ца – ин

декс Прав ног фа кул те та у Ни шу, бр. 093/11.  09/001497/17
Љу бо ти на Алек сан дар, Но ви Сад, ди пло ма Фа кул те та тех

нич ких на у ка у Но вом Са ду, бр. 0122784/М.  09/001499/17
Јо вић Је ле на, Са лаш, ди пло ма Ви со ке ту ри стич ке шко ле 

стру ков них сту ди ја у Бе о гра ду.  09/001500/17

–ПЕЧАТИ–
Cad/Cam in že nje ring, Ру ма, пе чат пра во у га о ног об ли ка ис

пи сан ла ти нич ним тек стом: MI LOŠ MA RO JE VIĆ pr; AGEN CI JA 
ZA KON STRU I SA NJE I; IN ŽE NJE RING; CAD/CAM IN ŽE NJE
RING; RU MA.  10/000244/17

–РАЗНО–
Ива но вић  Сте во, Кра ље во, та хо граф ска кар ти ца број SRB 

0000008159000, из да та од Ду нав оси гу ра ња у Кра ље ву.  
11/003996/17

LD Trans, Ча чак, до зво ла за ме ђу на род ни јав ни тран спорт 
RO bt бр.  053152, из да та од Ми ни стр ства гра ђе ви нар ства, са о
бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/003997/17

Шо ше вић Маг да ле на, Кру ше вац, ле ги ти ма ци ја ин тер но 
ра се ље ног ли ца бр. 803810100490, из да та 25.03.2000. го ди не у 
Сом бо ру.  11/003998/17

Mag trans d.o.o., Но ви Бе о град, до зво ла за ме ђу на род ни 
тран спорт И т бр. 109933 из да тан од Ми ни стар ства гра ђе ви нар
ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/003999/17

Tran sport Ko merc d.o.o., Су бо ти ца, до зво ла за ме ђу на род ни 
тран спорт RUS b 786487, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар
ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/004000/17

Кр ко вић Дра ган, Зе мун, изе глич ка ле ги ти ма ци ја из да та од 
СО Зе мун.  11/004001/17

Eko sped d.o.o., Но ви Па зар, до зво ла за ме ђу на род ни тран
спорт HR uni e2 3133, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, 
са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/004002/17

Eko sped d.o.o., Но ви Па зар, до зво ла за ме ђу на род ни тран
спорт HR uni e2 3139, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, 
са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/004003/17
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8)РастворNaOH(3.4.)израженкаовредностбора(B)
У ча шу од 400 ml од пи пе ти ра ти 20 ml (2,0 mg B) ка ли бра ци о-

ног рас тво ра (3.5.) и до да ти не ко ли ко ка пи ин ди ка то ра ме тил цр ве-
ног (3.1.). До да ти 3 g на три јум-хло ри да (3.7.) и рас твор хло ро во до-
нич не ки се ли не (3.2.) до тач ке про ме не бо је рас тво ра ин ди ка то ра 
(3.1.). До пу ни ти за пре ми ну до око 150 ml и по сте пе но за гре ва ти 
до кљу ча ња да би се ели ми ни сао угљен-ди ок сид. Оста ви ти да се 
охла ди. Ста ви ти ча шу на маг нет ну ме ша ли цу (4.2.) и уве сти пред-
ход но ка ли бри са не елек тро де pH-ме тра (4.1.). По де си ти pH на тач-
но 6,3, пр во са 0,5 mol/l рас тво ром на три јум-хи дрок си да (4.3.), а 
за тим са 0,025 mol/l стан дард ним рас тво ром на три јум-хи дрок си да 
(3.4.). До да ти 20 g D-ma ni to la (3.6.), пот пу но рас тво ри ти и до бро 
про мућ ка ти. Ти три ра ти са 0,025 mol/l рас тво ром на три јум-хи дрок-
си да (3.3.) до pH 6,3 (ста бил ног нај ма ње један ми нут). Не ка V1 бу-
де зах те ва на за пре ми на.

При пре ми ти сле пу про бу на исти на чин, за ме њу ју ћи ка ли бра-
ци о ни рас твор са 20 ml во де. Не ка Vо бу де зах те ва на за пре ми на.

Вред ност бо ра (F), у mg/ml стан дард ног рас тво ра на три јум-
хи дрок си да (3.4.) је:

F (у mg/ml) = 2/(V1  – Vо).

1 ml тач но 0,025 mol/l рас тво ра на три јум-хи дрок си да од го ва-
ра ко ли чи ни од 0,27025 mg B.

9)Изражавањерезултата
Про це нат бо ра (B) у ђу бри ву се из ра чу на ва на сле де ћи на чин:

B (%) = [(X1  – X0) x F x V]/10 x а x М,
где је:
B   – ко ли чи на бо ра из ра же на у про цен ти ма;
X1  – за пре ми на 0,025 mol/l рас тво ра на три јум-хи дрок си да 

(3.4.), по треб ног за рас твор за
 ис пи ти ва ње, у ми ли ли три ма;
X0  – за пре ми на 0,025 mol/l рас тво ра на три јум-хи дрок си да 

(3.4.), по треб ног за сле пу про бу,
у ми ли ли три ма;
F   – са др жај бо ра (B) у 0,025 mol/l рас тво ра на три јум-хи дрок-

си да (3.4.), у mg/ml;
V  – за пре ми на екс трак та до би је ног по Ме то ди бр. 16.1. или 

Ме то де бр. 16.2, у ми ли ли три ма;
a  – за пре ми на али кво та (6.1.) узе та из екс трак та рас тво ра 

(5.1.), у ми ли ли три ма;
М  – ма са узор ка за ис пи ти ва ње узе тог у скла ду са Ме то дом 

бр. 16.1. или Ме то дом бр. 16.2, у гра ми ма.

Ме то да бр. 16.6.

Од ре ђи ва ње ко бал та у екс трак ту ђу бри ва гра ви ме триј ском  
ме то дом са 1-ni tro zo-2-naf to lom

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за од ре ђи ва ње ко бал та у 

екс трак ту ђу бри ва.
Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су екс-

тра хо ва на по Ме то ди бр. 16.1. и Ме то ди бр. 16.2, од но сно на ђу-
бри ва са ми кро е ле мен том ко бал том и ђу бри ва на ба зи ма кро- и се-
кун дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле ме нат ко балт, а у ко ји ма 
је са др жај ко бал та де кла ри сан као укуп ни и/или во до ра створ љи ви.

2)Принциписпитивања
Ко балт III та ло жи се са 1-ni tro zo-2-naf to lom да ју ћи цр ве ни 

та лог Co(C10H6ОNО)3 x 2H2О. На кон што се ко балт при су тан у екс-
трак ту до ве де до ко балт III, та ло жи се у ки се лој сре ди ни рас тво-
ром 1-ni tro zo-2-naf to la. На кон фил тра ци је, та лог се пе ре и су ши до 
кон стант не ма се и по том ме ри као Co(C10H6ОNО)3 x 2H2О.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. рас твор во до ник-пе рок си да (H2О2, d20 = 1, 1 g/ml) 30%;
3.2. рас твор на три јум хи дрок си да (NаОH), око 2 mol/l, ко ји се 

при пре ма на сле де ћи на чин: рас тво ри ти 8 g на три јум-хи дрок си да 
у пе ле та ма у 100 ml во де;

3.3. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не око 6 mol/l: 
јед на за пре ми на HCl (d20 = 1,18 g/ml) на јед ну за пре ми ну во де;

3.4. сир ћет на ки се ли на (99% CH3CО2H) (d20 = 1,05 g/ml);
3.5. рас твор сир ћет не ки се ли не (1:2), око 6 mol/l, ко ји се при-

пре ма на сле де ћи на чин: по ме ша ти јед ну за пре ми ну сир ћет не ки-
се ли не (3.4.) са две за пре ми не во де;

3.6. рас твор 1-ni tro zo-2-naf to lom у 100 ml сир ћет не ки се ли не 
(3.4.). До да ти 100 ml мла ке во де. До бро про мућ ка ти. Од мах фил-
три ра ти. До би је ни рас твор мо ра би ти од мах упо тре бљен.

4)Лабораторијскаопрема
Нео п ход на је сле де ћа ла бо ра то риј ска опре ма: 
4.1. лон чић за фил три ра ње P 16/ISO 4 793, по ро зност 4, ка па-

ци те та 30 ml или 50 ml;
4.2. су шни ца, по де ше на на тем пе ра ту ру 130 0C (±2 0C).
5)Припремарастворазаиспитивање
5.1.Припремарастворакобалта: Ви де ти Ме то ду бр. 16.1. и/

или Ме то ду бр. 16.2.
5.2. Припремарастворазаиспитивање: Ста ви ти али квот ни 

део екс трак та ко ји не са др жи ви ше од 20 mg ко бал та у ча шу од 
400 ml. Ако је екс тракт до би јен ме то дом 16.2. за ки се ли ти са пет 
ка пи хло ро во до нич не ки се ли не (3.3.). До да ти око 10 ml рас тво ра 
во до ник-пе рок си да (3.1.). До зво ли ти да ок си дант де лу је у хлад ном 
ста њу пет на ест ми ну та, а за тим до пу ни ти во дом до око 100 ml. 
По кри ти суд са хат ним ста клом. До ве сти рас твор до тач ке кљу ча-
ња и оста ви ти да кљу ча око де сет ми ну та. Охла ди ти, на чи ни ти га 
ал кал ним до да ва њем рас тво ра Na OH, кап по кап, док цр ни ко балт-
хи дрок сид не поч не да се та ло жи.

6)Поступак
До да ти 10 ml сир ћет не ки се ли не (3.4.) и до пу ни ти рас твор 

са во дом до око 200 ml. За гре ва ти до кљу ча ња. Ко ри сте ћи би ре ту 
до да ти 20 ml 1-ni tro zo-2-naf to la (3.6.), кап по кап, не пре кид но ме-
ша ју ћи. За вр ши ти сна жним ме ша њем ка ко би до шло до ко а гу ла-
ци је та ло га. Фил три ра ти кроз пред ход но из ме рен суд са фил те ром 
(4.1.) во де ћи ра чу на да не до ђе до за че пље ња, да то ком чи та вог 
фил тра ци о ног про це са теч ност бу де из над та ло га. Опра ти ча шу са 
раз бла же ном сир ћет ном ки се ли ном (3.5.) ка ко би се от кло нио сав 
та лог, опра ти та лог на фил те ру раз бла же ном сир ћет ним ки се ли-
ном (3.5.), а за тим три пу та вре лом во дом. Осу ши ти у су шни ци 
(4.2.) на тем пе ра ту ри 130 0C (±2 0C) до по сти за ња кон стант не ма се.

7)Изражавањерезултата
1 mg Cо (C10H6ОNО)3 x 2H20 та ло га од го ва ра ко ли чи ни од 

0,096381 mg Cо.
Про це нат ко бал та (Cо) у ђу бри ву се из ра чу на ва на сле де ћи 

на чин:

Cо (%) = X  x  0,0096381 x [(V x D)/(а х М)],

где је:
X  – ма са та ло га у ми ли гра ми ма;
V  – за пре ми на екс трак та рас тво ра у ми ли ли три ма до би је ног 

по Ме то ди бр. 16.1. или Ме то ди бр. 16.2;
a  – за пре ми на али кво та узе те из по след њег раз бла же ња, у 

ми ли ли три ма;
D  – фак тор раз бла же ња овог али кво та;
М  – ма са узор ка за ис пи ти ва ње, у гра ми ма.

Ме то да бр. 16.7.

Од ре ђи ва ње ба кра у екс трак ту ђу бри ва ти три ме триј ском ме то дом

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за од ре ђи ва ње ба кра у 

екс трак ту ђу бри ва.
Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су екс-

тра хо ва на по Ме то ди бр. 16.1. и Ме то ди бр. 16.2, од но сно на ђу-
бри ва са ми кро е ле мен том ба кром и ђу бри ва на ба зи ма кро- и се-
кун дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле ме нат ба кар, а у ко ји ма 
је са др жај ба кра де кла ри сан као укуп ни и/или во до ра створ љи ви.

2)Принциписпитивања
Ба кар ни јо ни се ре ду ку ју у ки се лој сре ди ни са ка ли јум јо ди-

дом: 2Cu++ + 4I- →2CuI + I2. Јо дид осло бо ђен на овај на чин се ти-
три ра стан дард ним рас тво ром на три јум-ти о сул фа та у при су ству 
скро ба као ин ди ка то ра у скла ду са јед на чи ном: I2 + 2 Nа2S2О3 → 
2NаI + Nа2S4О6.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. азот на ки се ли на (HNО3, d20 = 1,40 g/ml);
3.2. уреа [(NH2)2 C = 0];
3.3. рас твор амо ни јум-би флу о ри да (NH4HF2) 10% m/v, ко ји се 

чу ва у пла стич ној по су ди;
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3.4. рас твор амо ни јум хи дрок си да (1 + 1), ко ји се при пре ма на 
сле де ћи на чин: по ме ша ти јед ну за пре ми ну (NH4ОH, d20 = 0,9 g/ml) 
са јед ном за пре ми ном во де;

3.5. стан дард ни рас твор на три јум ти о сул фа та, ко ји се при-
пре ма на сле де ћи на чин: рас тво ри ти 7,812 g на три јум-ти о сул фат 
пен та хи дра та (Nа2S2О3 x 5H2O) са во дом у су ду од јед ног ли тра. 
Овај рас твор мо ра би ти при пре мљен та ко да 1 ml = 2 mg Cu. До-
да ти пар ка пи хло ро фор ма ра ди ста би ли за ци је. Овај рас твор мо ра 
би ти чу ван у ста кле ном су ду, за шти ћен од ди рект не све тло сти;

3.6. ка ли јум јо дид (КI);
3.7. рас твор ка ли јум-ти о ци ја на та (KSCN) (25% m/v) , ко ји се 

чу ва у пла стич ној бо ци;
3.8. рас твор скро ба (око 0,5%), ко ји се при пре ма на сле де ћи 

на чин: ста ви ти 2,5 g скро ба у ча шу од 600 ml. До да ти 500 ml во де. 
До ве сти до кљу ча ња ме ша ју ћи. Охла ди ти до соб не тем пе ра ту ре. 
Овај рас твор има кра так рок чу ва ња. Тај рок се мо же про ду жи ти 
до дат ком жи ви ног јо ди да.

4)Припремарастворазаиспитивање: Ви де ти Ме то ду бр. 16.1. 
и/или Ме то ду бр. 16.2.

5)Поступак
5.1. Припрема раствора за титрацију: Ста ви ти али квот ни 

део рас тво ра ко ји са др жи нај ма ње 20 –40 mg Cu у eрленмaјер од 
500 ml. Крат ким за гре ва њем от кло ни ти би ло ка кав ви шак ки се о-
ни ка. До пу ни ти за пре ми ну до око 100 ml во дом. До да ти 5 ml азот-
не ки се ли не (3.1.), до ве сти до тач ке кљу ча ња и оста ви ти да кљу ча 
око по ла ми ну та. Скло ни ти eрленмaјер са апа ра ту ре за за гре ва ње, 
до да ти 200 ml хлад не во де, а ако је по треб но охла ди ти са др жај су-
да до соб не тем пе ра ту ре. По сте пе но до да ва ти рас твор амо ни јум-
хи дрок си да (3.4.) док рас твор не по ста не плав, за тим до да ти 1 ml 
амо ни јум-хи дрок си да у ви шку. До да ти 50 ml рас тво ра амо ни јум-
би флу о ри да (3.3.) и про мућ ка ти. До да ти 10 g ка ли јум-јо ди да (3.6.) 
и рас тво ри ти.

5.2.Титрацијараствора: Ви де ти Ме то ду бр. 15.4. (6.2.). За 
оп ти мал ни оп сег од ре ђи ва ња од 0-5 µg/ml ба кра, от пе пи ра ти 0, 
Ста ви ти eрленмaјер на маг нет ску ме ша ли цу, уба ци ти шта пић у 
суд и по де си ти ме ша ли цу на же ље ну бр зи ну. Ко ри сте ћи би ре ту 
до да ти стан дард ни рас твор на три јум-ти о сул фа та (3.5.) док бра-
он бо ја јо да осло бо ђе ног из рас тво ра не по ста не ма ње ин тен зив-
на. До да ти 10 ml скроб ног рас тво ра (3.8). На ста ви ти ти тра ци ју са 
рас тво ром на три јум-ти о сул фа та (3.5.) док ру жи ча ста бо ја ско ро 
не ста не. До да ти 20 ml рас тво ра ка ли јум-ти о ци ја на та (3.7.) и на-
ста ви ти ти тра ци ју док на три јум-љу би ча сто-пла ва бо ја пот пу но не 
не ста не. За бе ле жи ти за пре ми ну утро ше ног рас тво ра ти о сул фа та.

6)Изражавањерезултата
1 ml стан дард ног рас тво ра на три јум-ти о сул фа та (3.5.) од го-

ва ра ко ли чи ни од 2 mg Cu.
Про це нат ба кра (Cu) у ђу бри ву се из ра чу на ва на сле де ћи на чин:

Cu (%) = X  x  [V/(а x М x 5)],

где је:
X  – за пре ми на утро ше ног рас тво ра на три јум-ти о сул фа та, у 

ми ли ли три ма;
V  – за пре ми на екс трак та рас тво ра до би је ног по Ме то ди бр. 

16.1. или Ме то ди бр. 16.2., у ми ли ли три ма;
a  – за пре ми на али квот ног де ла, у ми ли ли три ма;
М  – ма са узор ка за ис пи ти ва ње скла ду по Ме то ди бр. 16.1. и 

Ме то ди бр. 16.2, у гра ми ма.

Ме то да бр. 16.8.

Од ре ђи ва ње гво жђа у екс трак ти ма ђу бри ва атом ском  
ап сорп ци о ном спек тро ме три јом

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за од ре ђи ва ње гво жђа у 

екс трак ту ђу бри ва.
Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су екс-

тра хо ва на по Ме то ди бр. 16.1. и Ме то ди бр. 16.2, од но сно на ђу бри-
ва са ми кро е ле мен том гво жђем и ђу бри ва на ба зи ма кро- и се кун-
дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле ме нат гво жђа, а у ко ји ма 
је са др жај гво жђа де кла ри сан као укуп ни и/или во до ра створ љи ви.

2) Принцип испитивања: На кон од го ва ра ју ћег трет ма на и 
раз бла жи ва ња екс трак та са др жај гво жђа се од ре ђу је атом ском ап-
сорп ци о ном спек тро ме три јом.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не око 6 mol/l: 

јед на за пре ми на HCl (d20 = 1,18 g/ml) на јед ну за пре ми ну во де;
3.2. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не, око 0,5 mol/l: 

по ме ша ти јед ну за пре ми ну HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 за пре ми на во де;
3.3. рас твор во до ник-пе рок си да (30% H2О2, d20 = 1,11 g/ml), 

без ми кро е ле ме на та;
3.4. рас тво ри лан та но ве со ли (10 g Lа/l), ко ји се ко ри сти за 

од ре ђи ва ње ко бал та (Cо), гво жђа (Fe), ман га на (Mn) и цин ка (Zn), 
а при пре ма ју се на је дан од сле де ћих на чи на:

3.4.1. или са лан тан-ок си дом рас тво ре ним у хло ро во до нич ној 
ки се ли ни (3.1) (рас твор је око 0,5 mol/l у хло ро во до нич ној ки се-
ли ни): ста ви ти 11,73 g лан тан-ок си да (Lа2O3) у 150 ml во де у су ду 
од јед ног ли тра и до да ти 120 ml 6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не 
(3.1). До зво ли ти да се рас тво ри, а за тим до пу ни ти до јед ног ли тра 
са во дом и те мељ но из ме ша ти;

3.4.2. или са рас тво ри ма лан тан-хло ри да, лан тан-сул фа та или 
лан тан-ни тра та (рас твор је око 0,5 mol/l у хло ро во до нич ној ки се-
ли ни): рас тво ри ти 26,7 g лан тан-хло ри да (LаCl3 x 7H2О) или 31,2 g 
лан тан-ни тра та-хек са хи дра та [Lа(NО3)3 x 6H2О] или 26,2 g лан тан-
сул фат-но на хи драт [Lа2(SО4)3 x 9H2О] у 150 ml во де, до да ти 85 ml 6 
mol/l хло ро во до нич не ки се ли не (3.1). Рас тво ри ти и по том до пу ни-
ти во дом до јед не ли тре. До бро про мућ ка ти;

3.5. ка ли бра ци о ни рас тво ри гво жђа:
3.5.1. стан дард ни рас твор гво жђа (1000 µg/ml Fe), ко ји се 

при пре ма на сле де ћи на чин: у ча шу од 500 ml из ме ри ти 1 g гво-
зде не жи це са тач но шћу 0,1 mg, до да ти 200 ml 6 mol/l хло ро во до-
нич не ки се ли не (3.1.) и 15 ml рас тво ра во до ник-пе рок сид (3.3.) и 
гре ја ти до пот пу ног рас тва ра ња гво жђа. Ка да се охла ди, кван ти та-
тив но пре не ти у суд од 1000 ml. До пу ни ти во дом до за пре ми не и 
до бро про мућ ка ти;

3.5.2. рад ни рас твор гво жђа (100 µg/ml Fe), ко ји се при пре-
ма на сле де ћи на чин: од пи пе ти ра ти 20 ml стан дард ног рас тво ра 
(3.4.1.) у суд од 200 ml. До пу ни ти до за пре ми не са 0,5 mol/l рас-
тво ром хло ро во до нич не ки се ли не (3.2.) и до бро про мућ ка ти.

4)Лабораторијска опрема:Атом ски ап сорп ци о ни спек тро-
ме тар: ви де ти Ме то ду бр. 16.4. (5.). Уре ђај мо ра има ти из вор зра ка 
ка рак те ри сти чан за гво жђе (248,3 nm).

5)Припремарастворазаиспитивање
5.1.Припремарастворагвожђа: Ви де ти Ме то ду бр. 16.1. и/

или Ме то ду бр. 16.2, а ако је од го ва ра ју ће и Ме то ду бр. 16.3.
5.2. Припремарастворазаиспитивање: Ви де ти Ме то ду бр. 

16.4. (5.2.). рас твор за ис пи ти ва ње мо ра да са др жи 10% рас тво ра 
лан тан со ли.

6)Поступак
6.1. Припрема слепе пробе: Ви де ти Ме то ду бр. 16.4. (6.1.). 

Сле па про ба мо ра да са др ти 10%  рас тво ра лан тан со ли, ко ри шће-
не у тач ки 5.2.

6.2. Припрема калибрационих раствора: Ви де ти Ме то ду бр. 
16.4. (6.2). За оп ти мал ни оп сег од ре ђи ва ња од 0-10 µg/ml гво жђа, от-
пе пи ра ти 0 ml, 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml и 10 ml рад них рас тво ра (3.4.2.) 
у низ гра ду и са них су до ва од 100 ml. Ако је по треб но, по де си ти кон-
цен тра ци ју хло ро во до нич не ки се ли не ка ко би би ла што при бли жни-
ја оној у рас тво ру за ис пи ти ва ње. До да ти у сва ки суд 10 ml рас тво ра 
лан тан со ли ко ри шће не у тач ки 5.2. До пу ни ти до 100 ml са 0,5 mol/l 
рас тво ром хло ро во до нич не ки се ли не (3.2) и до бро про мућ ка ти. Ови 
рас тво ри са др же 0 µg/ml Fe, 2 µg/ml Fe, 4 µg/ml Fe, 6 µg/ml Fe, 8 µg/ml 
Fe и 10 µg/ml Fe.

6.3.Одређивање: Ви де ти Ме то ду бр. 16.4. (6.3.). При пре ми ти 
спек тро ме тар (5.) за ме ре ње на та ла сној ду жи ни од 248,3 nm.

7)Изражавањерезултата
Ви де ти Ме то ду бр. 16.4. (7.).
Про це нат гво жђа (Fe) у ђу бри ву се из ра чу на ва на сле де ћи на чин:

Fe (%) = [(xs  – xb) x V x D)]/(М x 104),

а ако је ко ри шће на Ме то да бр. 16.3:

Fe (%) = [(xs  – xb) x V x 2D]/(М x 104),

где је:
Fe  – ко ли чи на гво жђа из ра же на у про цен ти ма;
xs  – кон цен тра ци ја рас тво ра за ис пи ти ва ње (5.2.), са или без 

ко рек ци је, у µg/ml;
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xb  – кон цен тра ци ја сле пе про бе (6.1.), у µg/ml;
V  – за пре ми на екс трак та до би је ног по Ме то ди бр. 16.1. или 

Ме то де бр. 16.2, у ми ли ли три ма;
D  – фак тор ко ји од го ва ра раз бла же њу из ве де ном у тач ки 5.2;
М  – ма са узор ка за ис пи ти ва ње узе тог у скла ду са Ме то дом 

бр. 16.1. или Ме то дом бр. 16.2, у гра ми ма.
Ра чу на ње фак то ра раз бла же ња D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi) 

и (а) али квот ни де ло ви и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) за пре ми не у 
ми ли ли три ма ко је од го ва ра ју њи хо вим раз бла же њи ма, фак тор раз-
бла же ња ће би ти јед нак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x 
(vi/аi) x (100/а).

Ме то да бр. 16.9.

Од ре ђи ва ње ман га на у екс трак ти ма ђу бри ва ти тра ци јом
1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за од ре ђи ва ње ман га на 

у екс трак ту ђу бри ва.
Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су екс-

тра хо ва на по Ме то ди бр. 16.1. и Ме то ди бр. 16.2., од но сно на ђу-
бри ва са ми кро е ле мен том ман га ном и ђу бри ва на ба зи ма кро- и 
се кун дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле ме нат ман ган, а у 
ко ји ма је са др жај ман га на де кла ри сан као укуп ни и/или во до ра-
створ љи ви.

2)Принциписпитивања
Уко ли ко су хло ри ди јо на при сут ни у екс трак ту укла ња ју се 

кљу ча њем екс трак та са сум пор ном ки се ли ном. Ман ган se ок си ду-
је на три јум-би зму том у азот но ки се лој сре ди ни. Фор ми ра ни пер-
ман га нат се ре ду ку је су ви шком гво жђе-сул фа та. Овај ви шак се ти-
три ра са рас тво ром ка ли јум-пер ман га на та.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. кон цен тро ва на сум пор на ки се ли на (H2SО4, d20 = 1, 84 g/ml);
3.2. сум пор на ки се ли на, око 9 mol/l, ко ја се при пре ма на сле-

де ћи на чин: па жљи во по ме ша ти 1 за пре ми ну кон цен тро ва не сум-
пор не ки се ли не (3.1.) са 1 за пре ми ном во де;

3.3. азот на ки се ли на, 6 mol/l, ко ја се при пре ма на сле де ћи на-
чин: по ме ша ти 3 за пре ми не азот не ки се ли не (HNО3, d20= 1,40 g/ml) 
са 4 за пре ми не во де;

3.4. азот на ки се ли на, 0,3 mol/l, ко ја се при пре ма на сле де ћи 
на чин: по ме ша ти 1 за пре ми ну 6 mol/l азот не ки се ли не са 19 за пре-
ми на во де;

3.5. на три јум-би змут (NaBiО3) (85%);
3.6. Ki e sel gu hr;
3.7. oрт офосф орна ки се ли на, 15 mol/l (H3PО4, d20 = 1, 71 g/ml);
3.8. рас твор гво жђе-сул фа та, 0,15 mol/l, ко ји се при пре ма на 

сле де ћи на чин: рас тво ри ти 41,6 g гво жђе-сул фат хеп та хи дра та 
(FeSО4 x 7H2О) у су ду од јед ног ли тра. До да ти 25 ml кон цен тро-
ва не сум пор не ки се ли не (3.1.) и 25 ml фос фор не ки се ли не (3.7.). 
До пу ни ти до 1000 ml и про мућ ка ти; 

3.9. рас твор ка ли јум-пер ман га на та (0,020 mol/l), ко ји се при-
пре ма на сле де ћи на чин: из ме ри ти 3,160 g ка ли јум-пер ман га на та 
(КМnО4), са тач но шћу од 0,1 mg. Рас тво ри ти и до пу ни ти во дом до 
1000 ml.

3.10. раствор сре бро-ни тра та, 0,1 mol/l, ко ји се при пре ма на 
сле де ћи на чин: рас тво ри ти 1,7 g сре бро-ни тра та (AgNО3) у во ди и 
до пу ни ти до 100 ml.

4)Лабораторијскаопрема
Нео п ход на је сле де ћа ла бо ра то риј ска опре ма: 
4.1. лон чић за за фил три ра ње P16/ISO 4 793, по ро зност 4, ка-

па ци тет 50 ml, по ста вљен на бо цу за фил тра ци ју од 500 ml;
4.2. маг нет на ме ша ли ца.
5)Припремарастворазаиспитивање
Ви де ти Ме то ду бр. 16.1. и/или Ме то ду бр. 16.2.
Ако ни је по зна то да ли су при сут ни јо ни хло ри да, из ве сти 

тест на рас тво ру са јед ном ка пи рас тво ра сре бро-ни тра та (3.10) и 
да ље по сту па ти на је дан од сле де ћа два на чи на:

 – ако су јо на хло ри да од сут ни: ста ви ти али квот ни део екс-
трак та ко ји са др жи 10 –20 mg ман га на у ви со ку ча шу од 400 ml. 
До ве сти до за пре ми не од око 25 ml или упа ра ва њем или до дат ком 
во де. До да ти 2 ml кон цен тро ва не сум пор не ки се ли не (3.1);

 – ако су јо ни хло ри да при сут ни, нео п ход но их је укло ни ти 
на сле де ћи на чин: ста ви ти али квот ни део екс трак та ко ји са др жи 
10 –20 mg ман га на у ви со ку ча шу од 400 ml. До да ти 5 ml, 9 mol/l 

сум пор не ки се ли не (3.2.). До ве сти до кљу ча ња на вре лој пло чи 
и оста ви ти да кљу ча све док се не по ја ве обил на бе ла ис па ре ња. 
На ста ви ти све до по сти за ња ума ње ња за пре ми не до око 2 ml (та-
нак филм си ру па сте теч но сти на дну ча ше). Оста ви ти да се охла ди 
до соб не тем пе ра ту ре. Па жљи во до да ти 25 ml во де и још јед ном 
те сти ра ти при су ство хло ри да са јед ном ка пи рас тво ра сре бро-ни-
тра та (3.10). Уко ли ко је оста ло још хло ри да по но ви ти опе ра ци ју 
на кон до да ва ња 5 ml 9 mol/l сум пор не ки се ли не (3.2).

6)Поступак
До да ти 25 ml, 6 mol/l азот не ки се ли не (3.3.) и 2,5 g на три јум 

би зму та (3.5.) у ча шу од 400 ml ко ја са др жи рас твор за ис пи ти-
ва ње. Сна жно ме ша ти три ми ну та на маг нет ској ме ша ли ци (4.2). 
До да ти 50 ml 0,3 mol/l азот не ки се ли не (3.4) и ме ша ти по но во. 
Фил три ра ти у ва ку у му кроз суд чи је је дно пре кри ве но са Ki e sel-
gu hr (3.6). Опра ти га ви ше пу та са 0,3 mol/l азот не ки се ли не (3.4.) 
док се не до би је без бо јан фил трат. Пре не ти фил трат и рас твор за 
пра ње у ча шу од 500 ml. Про ме ша ти и до да ти 25 ml 0,15 mol/l рас-
тво ра гво жђе-сул фа та (3.8.). Уко ли ко фил трат по ста не жут на кон 
до дат ка гво жђе-сул фа та, до да ти 3 ml 15 mol/l ор то фос фор не ки се-
ли не (3.7). Ко ри сте ћи би ре ту, ти три ра ти ви шак гво жђе-сул фа та са 
0,2 mol/l рас тво ром ка ли јум перманганатa (3.9.) док ме ша ви на не 
по ста не ру жи ча ста, док бо ја не бу де ста бил на је дан ми нут. Ура ди-
ти сле пу про бу под истим усло ви ма, из о ста вља ју ћи са мо узо рак за 
ис пи ти ва ње.

Напомена:Оксидисанирастворнесмедоћиуконтактсагу-
мом.

7)Изражавањерезултата
1 ml, 0,02 mol/l рас тво ра ка ли јум пер ман га на та од го ва ра ко-

ли чи ни 1,099 mg ман га на (Мn).
Про це нат ман га на (Mn) у ђу бри ву се из ра чу на ва на сле де ћи 

на чин:

Mn (%) = [(xb  – xs) x 0,1099 x V]/(а x М),

где је:
xb  – за пре ми на пер ман га на та ко ри шће ног у сле пој про би, у 

ми ли ли три ма;
xs  – за пре ми на пер ман га на та ко ри шће ног у узор ку за ис пи ти-

ва ње, у ми ли ли три ма;
V  – за пре ми на екс трак та рас тво ра по Ме то ди бр. 16.1. и Ме-

то ди бр. 16.2., у ми ли ли три ма;
а  – за пре ми на али квот ног де ла узе тог из екс тра та, у ми ли ли-

три ма;
М  – ма са узор ка за ис пи ти ва ње, у гра ми ма.

Ме то да бр. 16.10.

Од ре ђи ва ње мо либ де на у екс трак ти ма ђу бри ва гра ви ме триј ском 
ме то дом са 8-hi drok si hi no li nom

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за од ре ђи ва ње мо либ де-

на у екс трак ту ђу бри ва.
Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су екс-

тра хо ва на по Ме то ди бр. 16.1. и Ме то ди бр. 16.2, од но сно на ђу-
бри ва са ми кро е ле мен том мо либ де ном и ђу бри ва на ба зи ма кро- и 
се кун дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле ме нат мо либ ден, а у 
ко ји ма је са др жај мо либ де на де кла ри сан као укуп ни и/или во до ра-
створ љи ви.

2)Принциписпитивања:Са др жај мо либ де на се од ре ђу је та-
ло же њем мо либ ден-ок си на под од ре ђе ним усло ви ма.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. рас твор сум пор не ки се ли на, око 1 mol/l, ко ји се при пре-

ма на сле де ћи на чин: па жљи во си па ти 55 ml сум пор не ки се ли не 
(H2SО4, d20 = 1, 84 g/ml) у ли тар ски суд ко ји са др жи 800 ml во де. 
Про мућ ка ти. На кон хла ђе ња, до пу ни ти до јед не ли тре и про мућ-
ка ти;

3.2. раз бла же ни амо ни јач ни рас твор (1:3), ко ји се при пре ма на 
сле де ћи на чин: по ме ша ти јед ну за пре ми ну кон цен тро ва ног амо ни-
јач ног рас тво ра (NH4ОH, d20= 0,9 g/ml) са три за пре ми не во де;

3.3. раз бла же ни рас твор сир ћет не ки се ли не (1:3), ко ји се при-
пре ма на сле де ћи на чин: по ме ша ти јед ну за пре ми ну кон цен тро ва-
ног рас тво ра сир ћет не ки се ли не (99,7% CH3CООH, d20= 1,049 g/ml) 
са три за пре ми не во де;
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3.4. Рас твор ди на три јум со ли ED TA (eti len-di-ami no-te tra-sir-
ćet na ki se li na), ко ји се при пре ма на сле де ћи на чин: рас тво ри ти 5 g 
ED TA у во ди у су ду од 100 ml су ду. До пу ни ти до озна ке и из ме ша ти;

3.5. пу фер ски рас твор, ко ји се при пре ма на сле де ћи на чин: у 
су ду  од 100 ml рас тво ри ти 15 ml кон цен тро ва не сир ћет не ки се ли-
не и 30 g амо ни јум-аце та та у во ди. До пу ни ти суд до 100 ml;

3.6. рас твор 8-hidroksihinolinа (ok sin), ко ји се при пре ма на 
сле де ћи на чин: у су ду од 100 ml рас тво ри ти 3 g 8-hi drok si hi no lin у 
5 ml кон цен тро ва не сир ћет не ки се ли не. До да ти 80 ml во де. До да ти 
кап по кап амо ни јач ног рас тво ра (3.2.) све док рас твор не по ста не 
за му ћен и он да до да ти сир ћет ну ки се ли ну (3.3.) док рас твор по но-
во не по ста не би стар. До пу ни ти до 100 ml са во дом.

4)Лабораторијскаопрема
Нео п ход на је сле де ћа ла бо ра то риј ска опре ма: 
4.1. лон чић за фил три ра ње P16/ISO 4 793, по ро зност 4, ка па-

ци тет 30 ml;
4.2. pH-ме тар са ста кле ном елек тро дом;
4.3. су шни ца, по де ше на на тем пе ра ту ру 130 –135 0C.
5) Припрема раствора за испитивање: Ви де ти Ме то ду бр. 

16.1. и/или Ме то ду бр. 16.2.
6)Поступак
6.1.Припремарастворазаиспитивање: Ста ви ти али квот ни 

део ко ја са др жи 25 до 100 mg мо либ де на у ча шу од 250 ml. До пу-
ни ти во дом до 50 ml за пре ми не су да. По де си ти pH рас тво ра на 5 
до да ва њем кап по кап рас тво ра сум пор не ки се ли не (3.1.). До да ти 
15 ml ED TA рас тво ра (3.4.), а за тим 5 ml пу фе ра (3.5.). До пу ни ти 
до 80 ml са во дом.

6.2.Добијањеииспирањеталога
6.2.1.Добијањеталога: Рас твор ма ло за гре ја ти. До да ти рас-

твор ок си на (3.6.) не пре кид но ме ша ју ћи. На ста ви ти та ло же ње све 
док се не опа зи пре ста нак фор ми ра ња та ло га. До да ва ти да ље ре-
а генс све док теч ност из над та ло га не по ста не бла го жу те бо је. 
Обич но је до вољ на ко ли чи на од 20 ml. На ста ви ти бла го за гре ва ње 
пре ци пи та та два до три ми ну та.

6.2.2. Филтрирање и испирање: Фил три ра ти кроз фил тер 
(4.1.). Ис пра ти не ко ли ко пу та са 20 ml вру ће во де. Во да за ис пи ра-
ње тре ба по сте пе но да по ста не без бој на, што ука зу је да ок син ни је 
ви ше при су тан.

6.3.Мерењеталога: Осу ши ти та лог на 130 –135 0C до кон-
стант не ма се (нај ма ње је дан сат). Оста ви ти да се охла ди у де си ка-
то ру и по том из ме ри ти.

7)Изражавањерезултата
1 mg мо либ де нил-ок си на та МоО2(C9H6ОN)2 од го ва ра 0,2305 mg 

мо либ де на (Мо).
Про це нат мо либ де на (Mo) у ђу бри ву се из ра чу на ва на сле де-

ћи на чин:

Мо (%) = X x 0,02305 x [(V x D)/(а x М)], где је:

X  – ма са та ло га мо либ де нил-ок си на та МоО2(C9H6ОN)2, у ми-
ли гра ми ма; 

D  – фак тор раз бла же ња али кво та;
V  – за пре ми на екс трак та рас тво ра по Ме то ди бр. 16.1. и Ме-

то ди бр. 16.2, у ми ли ли три ма;
а  – за пре ми на али кво та узе тог из по след њег раз бла же ња, у 

ми ли ли три ма;
М  – ма са узор ка за ис пи ти ва ње, у гра ми ма.

Ме то да бр. 16.11.

Од ре ђи ва ње цин ка у екс трак ти ма ђу бри ва атом ском  
ап сорп ци о ном спек тро ме три јом

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за од ре ђи ва ње цин ка у 

екс трак ту ђу бри ва.
Ова ме то да се при ме њу је на ис пи ти ва ње ђу бри ва ко ја су екс-

тра хо ва на по Ме то ди бр. 16.1. и Ме то ди бр. 16.2, од но сно на ђу-
бри ва са ми кро е ле мен том цин ка и ђу бри ва на ба зи ма кро- и се кун-
дар них еле ме на та ко ја са др же ми кро е ле ме нат цин ка, а у ко ји ма је 
са др жај цин ка де кла ри сан као укуп ни и/или во до ра створ љи ви.

2)Принциписпитивања
На кон од го ва ра ју ћег трет ма на и раз бла жи ва ња екс трак та са-

др жај цин ка се од ре ђу је атом ском ап сорп ци о ном спек тро ме три јом.

3)Реагенси
За ис пи ти ва ње нео п ход ни су сле де ћи ре а ген си:
3.1. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не око 6 mol/l: 

јед на за пре ми на HCl (d20 = 1,18 g/ml) на јед ну за пре ми ну во де;
3.2. раз бла же ни рас твор хло ро во до нич не ки се ли не, око 0,5 mol/l: 

по ме ша ти јед ну за пре ми ну HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 за пре ми на во де;
3.3. рас тво ри лан та но ве со ли (10 g Lа/l), ко ји се ко ри сти за 

од ре ђи ва ње ко бал та (Cо), гво жђа (Fe), ман га на (Mn) и цин ка (Zn), 
а при пре ма ју се на је дан од сле де ћих на чи на:

3.3.1. или са лан тан-ок си дом рас тво ре ним у хло ро во до нич ној 
ки се ли ни (3.1) (рас твор је око 0,5 mol/l у хло ро во до нич ној ки се-
ли ни): ста ви ти 11,73 g лан тан-ок си да (Lа2O3) у 150 ml во де у су ду 
од јед ног ли тра и до да ти 120 ml 6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не 
(3.1). До зво ли ти да се рас тво ри, а за тим до пу ни ти до јед ног ли тра 
са во дом и те мељ но из ме ша ти;

3.3.2. или са рас тво ри ма лан тан-хло ри да, лан тан-сул фа та или 
лан тан-ни тра та (рас твор је око 0,5 mol/l у хло ро во до нич ној ки се-
ли ни): рас тво ри ти 26,7 g лан тан-хло ри да (LаCl3 x 7H2О) или 31,2 g 
лан тан-ни тра та-хек са хи дра та [Lа(NО3)3 x 6H2О] или 26,2 g лан тан-
сул фат-но на хи драт [Lа2(SО4)3 x 9H2О] у 150 ml во де, до да ти 85 ml 
6 mol/l хло ро во до нич не ки се ли не (3.1).  Рас тво ри ти и по том до пу-
ни ти во дом до јед не ли тре. До бро про мућ ка ти;

3.4. ка ли бра ци о ни рас тво ри ман га на:
3.4.1. стан дард ни рас твор цин ка (1000 µg/ml Zn), ко ји се при-

пре ма на сле де ћи на чин: у ча шу од 1000 ml рас тво ри ти 1 g цин ка 
у пра ху или пло чи ца ма са тач но шћу 0,1 mg, до да ти 25 ml 6 mol/l 
хло ро во до нич не ки се ли не (3.1.). Ка да се пот пу но ис то пи, до пу ни-
ти во дом до за пре ми не и до бро про мућ ка ти;

3.4.2. рад ни рас твор цин ка (100 µg/ml Zn), ко ји се при пре ма 
на сле де ћи на чин: раз бла жи ти 20 ml стан дард ног рас тво ра (3.4.1.) 
у 0,5 mol/l рас тво ром рас тво ром хло ро во до нич не ки се ли не (3.2.) 
у су ду од 200 ml. До пу ни ти до за пре ми не са 0,5 mol/l рас тво ром 
рас тво ром хло ро во до нич не ки се ли не (3.2.)  и до бро про мућ ка ти.

4)Лабораторијска опрема:Атом ски ап сорп ци о ни спек тро-
ме тар: ви де ти Ме то ду бр. 16.4. (5.). Уре ђај мо ра има ти из вор зра ка 
ка рак те ри сти чан за цинк (213, 8 nm).

5)Припремарастворазаиспитивање
5.1.Припрема раствора цинка: Ви де ти Ме то ду бр. 16.1. и/

или Ме то ду бр. 16.2., а ако је од го ва ра ју ће и Ме то ду бр. 16.3.
5.2. Припремарастворазаиспитивање: Ви де ти Ме то ду бр. 

16.4. (5.2.). рас твор за ис пи ти ва ње мо ра да са др жи 10% рас тво ра 
лан тан со ли.

6)Поступак
6.1. Припрема слепе пробе: Ви де ти Ме то ду бр. 16.4. (6.1.). 

Сле па про ба мо ра да са др ти 10% рас тво ра лан тан со ли, ко ри шће-
не у тач ки 5.2.

6.2.Припремакалибрационихраствора: Ви де ти Ме то ду бр. 
16.4. (6.2). За оп ти мал ни оп сег од ре ђи ва ња од 0-5 µg/ml цин ка, от-
пе пи ра ти 0 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml и 5 ml рад них рас тво ра 
(3.4.2.) у низ гра ду и са них су до ва од 100 ml. Ако је по треб но, по-
де си ти кон цен тра ци ју хло ро во до нич не ки се ли не ка ко би би ла што 
при бли жни ја оној у рас тво ру за ис пи ти ва ње. До да ти у сва ки суд 
10 ml рас тво ра лан тан со ли ко ри шће не у тач ки 5.2. До пу ни ти до 
100 ml са 0,5 mol/l рас тво ром хло ро во до нич не ки се ли не (3.2) и 
до бро про мућ ка ти. Ови рас тво ри са др же 0 µg/ml Zn, 0,5 µg/ml Zn, 
1 µg/ml Zn, 2 µg/ml Zn, 3 µg/ml Zn, 4 µg/ml Zn и 5 µg/ml Zn.

6.3.Одређивање: Ви де ти Ме то ду бр. 16.4. (6.3.). При пре ми ти 
спек тро ме тар (5.) за ме ре ње на та ла сној ду жи ни од 213,8 nm.

7)Изражавањерезултата
Ви де ти Ме то ду бр. 16.4. (7.).
Про це нат цин ка (Zn) у ђу бри ву се из ра чу на ва на сле де ћи на чин:

Zn (%) = [(xs  – xb) x V x D]/(М x 104),

а ако је ко ри шће на Ме то да бр. 16.3. на сле де ћи на чин:

Zn (%) = [(xs  – xb) x V x 2D]/(М x 104),

где је:
Zn  – ко ли чи на цин ка из ра же на у про цен ти ма;
xs  – кон цен тра ци ја рас тво ра за ис пи ти ва ње (5.2.), у µg/ml;
xb  – кон цен тра ци ја сле пе про бе (6.1.), у µg/ml;
V  – за пре ми на екс трак та до би је ног по Ме то ди бр. 16.1.или 

Ме то де бр. 16.2, у ми ли ли три ма;
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D  – фак тор ко ји од го ва ра раз бла же њу из ве де ном у тач ки 5.2;
М  – ма са узор ка за ис пи ти ва ње узе тог у скла ду са Ме то дом 

бр. 16.1. или Ме то дом бр. 16.2, у гра ми ма.
Ра чу на ње фак то ра раз бла же ња D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi) 

и (а) али квот ни де ло ви и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) за пре ми не 
у мл ко је од го ва ра ју њи хо вим раз бла же њи ма, фак тор раз бла же ња 
ће би ти јед нак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x (vi/аi) x 
(100/а).

17. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ГРА НУ ЛО МЕ ТРИЈ СКОГ СА СТА ВА

Ме то да бр. 17.1.
SRPS EN 1235, Чвр ста ми не рал на ђу бри ва  – Ис пи ти ва ње 

про се ја ва њем

18. ХЕ ЛАТ НИ И КОМ ПЛЕК СИ РА ЈУ ЋИ АГЕН СИ

Ме то да бр. 18.1.
SRPS EN 13366, Ми не рал на ђу бри ва  – Об ра да са ка тјон ском 

из ме њи вач ком смо лом за од ре ђи ва ње са др жа ја хе лат них ми кро хран-
љи вих ма те ри ја и хе лат них фрак ци ја ми кро хран љи вих ма те ри ја

Ме то да бр. 18.2.
SRPS EN 13368-1, Ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње хе лат них сред ста-

ва у ђу бри ви ма по мо ћу хро ма то гра фи је  – Део 1: Од ре ђи ва ње ED-
TA, HE ED TA и DTPA јон ском хро ма то гра фи јом

Ме то да бр. 18.3.
SRPS EN 13368-2, Ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње хе лат них сред ста-

ва у ђу бри ви ма по мо ћу хро ма то гра фи је  – Део 2: Од ре ђи ва ње хе-
ла та Fe са o,o-ED DHA, o,o-EDDHMA и HBED хро ма то гра фи јом 
јон ског па ра

Ме то да бр. 18.4.
SRPS EN 15451, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње хе лат них 

је ди ње ња  – Од ре ђи ва ње хе ла та гво жђа EDDHSA дво јо ни зу ју ћом 
хро ма то гра фи јом

Mетода бр. 18.5. 
SRPS EN 15452, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње хе лат них 

је ди ње ња  – Од ре ђи ва ње хе ла та гво жђа o,p-ED DHA ре верз но фа-
зном ме то дом HPLC

Ме то да бр. 18.6.
SRPS EN 15950, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње N-(1,2-

ди кар бок си е тил)-D, L-Аспа рагнска ки се ли на (ими но ди сук цин ска 
ки се ли на, ID HA) ко ри шће њем теч не хро ма то гра фи је ви со ке пер-
фор ман се (HPLC)

Ме то да бр. 18.7.
SRPS EN 16109, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње јо на ком-

плек сних ми кро хра њи вих ма те ри ја у ми не рал ним ђу бри ви ма  –
Иден ти фи ка ци ја лиг но сул фо на та

Ме то да бр. 18.8.
SRPS EN 15962, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње са др жа ја 

ком плек сних ми кро хран љи вих ма те ри ја и уде ла ком плек сних ми-
кро хран љи вих ма те ри ја

Ме то да бр. 18.9.
SRPS EN 16847, Ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње ком плек си ра ју ћих 

сред ста ва у ђу бри ви ма  – Иден ти фи ка ци ја хеп та глу кон ске ки се ли-
не при ме ном хро ма то гра фи је 

19. ИН ХИ БИ ТО РИ УРЕ А ЗЕ И НИ ТРИ ФИ КА ЦИ ЈЕ

Ме то да бр. 19.1.
SRPS EN 15360, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње ди ци-

јан ди а ми да  – Ме то да теч не хро ма то гра фи је ви со ке пер фор ман се 
(HPLC)

Ме то да бр. 19.2.
SRPS EN 15688, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње ин хи би-

то ра уре а зе N-(n-бу тил) ти о фос фор ног три а ми да (NBPT) теч ном 
хро ма то гра фи јом ви со ке пер фор ман се (HPLC) 

Ме то да бр. 19.3.
SRPS EN 15905, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње 3-ме тил-

пи ра зо ла (MP) по мо ћу теч не хро ма то гра фи је ви со ке пер фор ман се 
(HPLC)

Ме то да бр. 19.4. 
SRPS EN 16024, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње 1H-1,2,4-

три а зо ла у уреи и у ми не рал ним ђу бри ви ма ко ја са др же уреу  – 
Ме то да теч не хро ма то гра фи је ви со ке пер фор ман се (HPLC) 

Ме то да бр. 19.5.
SRPS EN 16075, Ми не рал на ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње N-(2-ни-

тро фе нил)три а ми да фос фор не ки се ли не (2-NPT) у уреи и у ми не-
рал ним ђу бри ви ма ко ја са др же уреу  – Ме то да теч не хро ма то гра-
фи је ви со ке пер фор ман се (HPLC)

Ме то да бр. 19.6.
SRPS EN 16328, Ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње 3,4-ди ме тил-1H-пи-

ра зол фос фа та (DMPP)  – Ме то да теч не хро ма то гра фи је ви со ке пер-
фор ман се (HPLC)

Ме то да бр. 19.7.
SRPS EN 16651, Ђу бри ва  – Од ре ђи ва ње три а ми да N-(n-бу-

тил)ти о фос фор не ки се ли не (NBPT) i три а ми да N-(n-про пил)ти о-
фос фор не ки се ли не (NPPT)  – Ме то да теч не хро ма то гра фи је ви со-
ке пер фор ман се (HPLC)

20. ТЕ ШКИ МЕ ТА ЛИ

Ме то да бр. 20.1.
SRPS EN 14888, Ми не рал на ђу бри ва и ма те ри је за кал ци фи-

ка ци ју  – Од ре ђи ва ње са др жа ја кад ми ју ма

21. КРЕЧ НИ МА ТЕ РИ ЈАЛ

Ме то да бр. 21.1.
SRPS EN 14397-2, Ми не рал на ђу бри ва и ма те ри је за кал ци-

фи ка ци ју  – Од ре ђи ва ње угљен-ди ок си да  –  Део 2: Ме то да за ма те-
ри је за кал ци фи ка ци ју

Ме то да бр. 21.2.
SRPS EN 12948, Ма те ри је за кал ци фи ка ци ју  – Од ре ђи ва ње 

рас по де ле ве ли чи не че сти ца су вим и вла жним про се ја ва њем

Ме то да бр. 21.3.
SRPS EN 13971, Кар бо нат не и си ли кат не ма те ри је за кал ци-

фи ка ци ју  – Од ре ђи ва ње ре ак тив но сти  – Ме то да по тен ци о ме триј-
ске ти тра ци је са хло ро во до нич ном ки се ли ном

Ме то да бр. 21.4.
SRPS EN 16357, Кар бо нат не ма те ри је за кал ци фи ка ци ју  – 

Од ре ђи ва ње ре ак тив но сти  – Ме то да ауто мат ске ти тра ци је са ли-
мун ском ки се ли ном

Ме то да бр. 21.5.
SRPS EN 12945, Ма те ри је за кал ци фи ка ци ју  – Од ре ђи ва ње 

вред но сти не у тра ли за ци је  – Ти три ме триј ске ме то де

Ме то да бр. 21.6.
SRPS EN 13475, Ма те ри је за кал ци фи ка ци ју  – Од ре ђи ва ње 

са др жа ја кал ци ју ма  – Ок са лат на ме то да

Ме то да бр. 21.7.
SRPS EN 12946, Ма те ри је за кал ци фи ка ци ју  – Од ре ђи ва ње 

са др жа ја кал ци ју ма и маг не зи ју ма  – Ком плек со ме триј ска ме то да

Ме то да бр. 21.8.
SRPS EN 12947, Ма те ри је за кал ци фи ка ци ју  – Од ре ђи ва ње 

са др жа ја маг не зи ју ма  – Ме то да атом ско ап сорп ци о не спек тро ме-
три је

Ме то да бр. 21.9.
SRPS EN 12048, Чвр ста ми не рал на ђу бри ва и ма те ри је за 

кал ци фи ка ци ју  – Од ре ђи ва ње са др жа ја вла ге  – Гра ви ме триј ска ме-
то да су ше њем на (105+/-2) °C
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Ме то да бр. 21.10.
SRPS EN 15704, Ма те ри је за кал ци фи ка ци ју  – Од ре ђи ва ње 

раз град ње гра ну ли са ног кал ци ју ма и кал ци јум/маг не зи јум-кар бо-
на та под ути ца јем во де

Ме то да бр. 21.11.
SRPS EN 14984, Ма те ри је за кал ци фи ка ци ју  – Од ре ђи ва ње 

ути ца ја про из во да на pH зе мљи шта  – Ме то да ин ку ба ци је зе мљи шта

При лог 2

МЕ ТО ДЕ ИС ПИ ТИ ВА ЊА МИ КРО БИ О ЛО ШКИХ ЂУ БРИ ВА

Ме то да бр. 1. ТИ ТАР (БРОЈ) ЋЕ ЛИ ЈА МИ КРО ОР ГА НИ ЗА МА

1)Применаметоде
Овом ме то дом про пи сан је по сту пак за од ре ђи ва ње ти та ра 

ће ли ја ми кро ор га ни за ма. 

2)Принциписпитивања
Ти тар ће ли ја ми кро ор га ни за ма ис пи ту је се ме то дом агар них 

пло ча или ме то дом нај ве ро ват ни јег бро ја (Most Pro ba ble Num ber). 

3)Поступак
10 g или 10 ml ђу бри ва се уне се у 90 ml сте рил не во до вод-

не во де и из ме ша на ла бо ра то риј ској тре си ли ци да би се до би ла 
ујед на че на су спен зи ја. Од до би је не су спен зи је пра ви се се ри ја де-
ци мал них раз ре ђе ња. Ве ли чи на раз ре ђе ња за ви си од де кла ри са ног 
бро ја ми кро ор га ни за ма. 

3.1.Методаагарнихплоча: 0,5 ml раз ре ђе не су спен зи је за се ја-
ва се на од го ва ра ју ћу хран љи ву под ло гу и ин ку би ра. Ду жи на ин ку-
ба ци је и тем пе ра ту ра ин ку ба ци је за ви си од вр сте ми кро ор га ни за ма. 

Број ће ли ја (ти тар) сим би о зних азо то фик са то ра ко ји жи ве у 
сим би о зи с ле гу ми но за ма од ре ђу је се на Yaest ma ni tol под ло зи. 

Број ће ли ја (ти тар) сло бод них азо то фик са то ра од ре ђу је се на 
Фјор до вој под ло зи. 

Број ће ли ја (ти тар) бак те ри ја фос фо ми не ра ли за то ра од ре ђу је 
се на глу ко зо а спа ра гин ској под ло зи уз до да так фи та та или ле ци ти на. 

Број ће ли ја гљи ва фос фо ми не ра ли за то ра од ре ђу је се на 
кром пир-дек стро зној под ло зи уз до да так фи та та или ле ци ти на. 

Број ће ли ја (ти тар) фос фо мо би ли за то ра и си ли кат них бак те-
ри ја од ре ђу је се на глу ко зо а спа ра гин ској под ло зи уз до да так не-
рас твор них фос фа та или си ли ка та. 

Број спо ра ми ко ри зних гљи ва од ре ђу је се на кром пир-дек-
стро зној под ло зи. 

Број ће ли ја (ти тар) бак те ри ја ми не ра ли за то ра ху му са од ре ђу-
је се на хран љи вом агра ру, број спо ра гљи ва ми не ра ли за то ра ху-
му са од ре ђу је се на кром пир-дек стро зној  по дло зи, а број ће ли ја 
ак ти но ми це та ми не ра ли за то ра ху му са од ре ђу је се на дек стро зно-
ква шче вој под ло зи. 

Број ће ли ја (ти тар) ми кро ор га ни за ма сти му ла то ра ра ста би-
ља ка од ре ђу је се на хран љи вом агра ру (бак те ри је) и на кром пир-
дек стро зном ага ру (гљи ве). 

3.2.Методанајвероватнијегброја (MostProbableNumber): 
Ко ри сти се са мо за од ре ђи ва ње бро ја бак те ри ја. 

За се ја ва ње се вр ши у теч ним хран љи вим под ло га ма истог са-
ста ва као што је на ве де но у тач ки 3.1. 

За из ра чу на ва ње нај ве ро ват ни јег бро ја ће ли ја ко ри сте се та-
бли це. 

Ме то да бр. 2. ДЕ ТЕР МИ НА ЦИ ЈА МИ КРО ОР ГА НИ ЗА МА  
У МИ КРО БИ О ЛО ШКОМ ЂУ БРИ ВУ

Де тер ми на ци ја бак те ри ја вр ши се на осно ву мор фо ло шких 
осо би на ће ли ја и ко ло ни је, као и на осно ву би о хе миј ских осо би на, 
при че му се ко ри сте кљу че ви за де тер ми на ци ју бак те ри ја (Ber geys 
Ma nual of de ter mi na ti ve of Bac te ria) и слич ни кљу че ви.

Де тер ми на ци ја гљи ва у ми кро би о ло шком ђу бри ву вр ши се 
на осно ву мор фо ло шких осо би на хи фа, спо ра и ко ло ни ја. 

Ме то де, са став хран љи вих под ло га и на чин из ра чу на ва ња 
бро ја ми кро ор га ни за ма у ми кро би о ло шком ђу бри ву опи са не су у 
ми кро би о ло шким прак ти ку ми ма, као што су: 

1. Shar lau Mycro bi o logy: Hand bo ok of Mic ro bi o lo gi cal cul tu re 
me dia, In ter na ti o nal edi tion, 2000; 

2. Ben son H: Mic ro bi o lo gi cal Ap pli ca tion, McGrow Hill, 8.th In-
ter na ti o nal edi tion, 2000; 3. Ja rak M, Đu rić S: Prak ti kum iz mi kro bi o-
lo gi je, Po ljo pri vred ni fa kul tet, No vi Sad, 2006; 

4. Sam son R., and Re e nen-Ho ek stra E: In tro duc tion to food-bor-
ne fun gi, third edi tion, CBC, In sti tu te of the Royal Net her lands, 1988. 
4827010.0062.84.Doc/2

3525
На осно ву чла на 7a став 4. За ко на о по љо при вре ди и ру рал-

ном раз во ју („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 41/09, 10/13  – др. за кон 
и 101/16),

Ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де до но си

П РА  В И Л  Н И К

о ИПАРД под сти ца ји ма за ин ве сти ци је у фи зич ку  
имо ви ну ко је се ти чу пре ра де и мар ке тин га  

по љо при вред них про из во да и про из во да ри бар ства

I. УВОД НЕ ОД РЕД БЕ

Пред мет уре ђе ња

Члан 1.
Овим пра вил ни ком бли же се про пи су ју ли ца ко ја оства ру ју 

пра во на ИПАРД под сти ца је за ин ве сти ци је у фи зич ку имо ви ну 
ко је се ти чу пре ра де и мар ке тин га по љо при вред них про из во да 
и про из во да ри бар ства (у да љем тек сту: ИПАРД под сти ца ји), у 
окви ру ИПАРД про гра ма за Ре пу бли ку Ср би ју за пе ри од 2014 –
2020. го ди не (у да љем тек сту: ИПАРД про грам), из нос ИПАРД 
под сти ца ја, као и усло ви, на чин и по сту пак спро во ђе ња ИПАРД 
про гра ма за ИПАРД под сти ца је.

Де фи ни ци је

Члан 2.
По је ди ни из ра зи упо тре бље ни у овом пра вил ни ку има ју сле-

де ћа зна че ња:
1) општитрошакје из да так за кон сул тант ске услу ге, сту ди је 

из во дљи во сти и оста ле услу ге за при пре му, при ба вља ње, од но сно 
из ра ду до ку мен та ци је за оства ри ва ње пра ва на одо бра ва ње про-
је ка та, као и оства ри ва ње пра ва на одо бра ва ње ис пла те ИПАРД 
под сти ца ја, ко ји су да ти у При ло гу 1  – Листa при хва тљи вих ин ве-
сти ци ја и тро шко ва, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни 
ње гов са став ни део;

2)новаопрема,машина,односномеханизација је опре ма, ма-
ши на, од но сно ме ха ни за ци ја про из ве де на нај ка сни је пет го ди на 
пре го ди не у ко јој се под но си зах тев за одо бра ва ње про јек та и ко ја 
се пр ви пут ста вља у упо тре бу;

3)изградња је из град ња, гра ђе ње, до град ња, ре кон струк ци ја, 
са на ци ја или адап та ци ја у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је пла-
ни ра ње и из град ња; 

4)скривенирадови су ра до ви ко ји се из во де то ком ре а ли за ци-
је ин ве сти ци је и ко ји се у ка сни јим фа за ма због при ро де и на чи на 
из во ђе ња не мо гу кон тро ли са ти на ли цу ме ста;

5)објекатзапрерадупољопривреднихпроизводаипроизвода
рибарства (у да љем тек сту: обје кат) је обје кат у ко ме се оба вља 
пре ра да по љо при вред них про из во да и про из во да ри бар ства и ко-
ји се на ла зи на под руч ју Бе о град ског ре ги о на, ре ги о на Вој во ди не, 
Ре ги о на Шу ма ди је и За пад не Ср би је и Ре ги о на Ју жне и Ис точ не 
Ср би је у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је ре ги о нал ни раз вој, осим 
објек та у ко ме се оба вља ма ло про да ја и објек та ко ји се на ла зи на 
Ли сти одо бре них обје ка та Ге не рал ног ди рек то ра та Европ ске ко-
ми си је за без бед ност хра не (DG SAN CO);

6) повезана лица су но си лац и чла но ви по ро дич ног по љо-
при вред ног га здин ства, су пру жни ци, ван брач ни парт не ри, крв ни 
срод ни ци у пра вој и по боч ној ли ни ји за кључ но са тре ћим сте пе-
ном срод ства, усво ји лац и усво је ник, ли ца из ме ђу ко јих је из вр-
шен пре нос упра вљач ких пра ва и ли ца ко ја су по ве за на у сми слу 
за ко на ко јим се уре ђу је по рез на до бит прав них ли ца;

7)реализацијаинвестицијеје из вр ше ње свих рад њи ве за них 
за на бав ку пред ме та при хва тљи ве ин ве сти ци је, и то: за кљу че ње 
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ку по про дај ног уго во ра, про мет ро бе, из да ва ње до ку ме на та ко ји 
пра те ро бу, пре у зи ма ње ро бе, ис пла та це не у пот пу но сти, као и 
ста вља ње ин ве сти ци је у функ ци ју у скла ду са на ме ном.

Ли ца ко ја оства ру ју пра во на ИПАРД под сти ца је

Члан 3.
Пра во на ИПАРД под сти ца је оства ру је:
1) пред у зет ник;
2) при вред но дру штво;
3) зе мљо рад нич ка за дру га.
Ли це из ста ва 1. овог чла на оства ру је пра во на ИПАРД под-

сти ца је ако: 
1) је упи са но у Ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва (у да-

љем тек сту: Ре ги стар) као ко мер ци јал но и на ла зи се у ак тив ном 
ста ту су;

2) је ре ги стро ва но у Аген ци ји за при вред не ре ги стре и има 
ак ти ван ста тус;

3) ни је по кре нут по сту пак сте ча ја или ли кви да ци је;
4) ра чу ни код по слов них ба на ка ни су бло ки ра ни, као и ако 

ни су би ли у бло ка ди ду же од 30 да на у пе ри о ду од 12 ме се ци пре 
под но ше ња зах те ва. 

Ли це из ста ва 1. тач. 2) и 3) овог чла на, ко је ис пу ња ва усло ве 
из ста ва 2. овог чла на, оства ру је пра во на ИПАРД под сти ца је и ако: 

1) у струк ту ри вла сни штва има ма ње од 25% јав ног ка пи та ла 
или гла сач ких пра ва тог јав ног ка пи та ла;

2) је раз вр ста но у ми кро, ма ло или сред ње прав но ли це у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ра чу но вод ство;

3) ни је у гру пи по ве за них ли ца у ко јој су не ки од чла но ва ве-
ли ка прав на ли ца;

4) ни је члан хол дин га или кон цер на.
Ли це из ста ва 1. овог чла на оства ру је пра во на ИПАРД под-

сти ца је ако ис пу ња ва оп ште и по себ не усло ве у скла ду са овим 
пра вил ни ком.

Члан 4.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка оства ру је пра во на ИПАРД 

под сти ца је за ин ве сти ци је у пре ра ду и мар ке тинг у сле де ћим сек-
то ри ма:

1) мле ка;
2) ме са;
3) во ћа и по вр ћа.

II. УСЛО ВИ

Оп шти усло ви за оства ри ва ње пра ва на одо бра ва ње про јек та

Члан 5.
Пра во на одо бра ва ње про јек та остваруje лицe из чла на 3. 

овог пра вил ни ка ако:
1) не ма до спе лих не из ми ре них оба ве за по осно ву јав них при-

хо да;
2) има се ди ште на под руч ју Бе о град ског ре ги о на, ре ги о на Вој-

во ди на, ре ги о на Шу ма ди је и За пад не Ср би је, ре ги о на Ју жне и Ис-
точ не Ср би је у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је ре ги о нал ни раз вој;

3) се ин ве сти ци ја на ла зи на под руч ју Бе о град ског ре ги о на, 
ре ги о на Вој во ди на, ре ги о на Шу ма ди је и За пад не Ср би је, ре ги о на 
Ју жне и Ис точ не Ср би је у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је ре ги о-
нал ни раз вој;

4) не ма еви ден ти ра них до спе лих не из ми ре них ду го ва ња пре-
ма ми ни стар ству над ле жном за по сло ве по љо при вре де (у да љем 
тек сту: Ми ни стар ство) по осно ву ра ни је оства ре них под сти ца ја, 
суб вен ци ја и кре ди та; 

5) су обје кат и ка та стар ска пар це ла ко ји су пред мет ин ве сти-
ци је за ко ју се под но си зах тев за одо бра ва ње про јек та у ње го вом 
вла сни штву или на њи ма има пра во за ку па, од но сно ко ри шће ња 
на осно ву уго во ра за кљу че ног са за ку по дав цем, од но сно усту пи-
о цем  – фи зич ким ли цем или је ди ни цом ло кал не са мо у пра ве или 
цр квом или ма на сти ром, на пе ри од за ку па, од но сно ко ри шће ња 
од нај ма ње де сет го ди на по чев од ка лен дар ске го ди не у ко јој се 
под но си зах тев за одо бра ва ње про је ка та, с тим да ако је обје кат и 
ка та стар ска пар це ла пред мет за ку па, од но сно ко ри шће ња не мо-
же има ти упи са не дру ге те ре те, осим пред мет ног за ку па, од но сно 
пра ва ко ри шће ња;

6) ни је пред у зе ло ни јед ну рад њу ве за ну за ре а ли за ци ју ин-
ве сти ци је пре до но ше ња ре ше ња о одо бра ва њу про јек та, осим за 
оп шти тро шак;

7) до ба вљач и ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка не пред ста-
вља ју по ве за на ли ца, од но сно до ба вља чи ме ђу соб но не пред ста-
вља ју по ве за на ли ца;

8) има три при ку пље не по ну де за на бав ку ин ве сти ци је, од-
но сно при хва тљи вих тро шко ва да тих у При ло гу 1 за вред ност ве-
ћу од 20.000 евра у ди нар ској про тив вред но сти пре ма ме сеч ном 
кур су Европ ске цен трал не бан ке ис ка за ном на шест (6) де ци ма ла 
у ме се цу ко ји прет хо ди ме се цу у ко ме је об ја вљен јав ни по зив, а 
ко је су упо ре ди ве по са др жа ју и по спе ци фи ка ци ја ма, од но сно јед-
ну по ну ду за на бав ку ин ве сти ци је за вред ност до 20.000 евра, а 
ко је су ва же ће на дан под но ше ња зах те ва за одо бра ва ње про јек та, 
осим по ну да ко је се од но се на ре а ли зо ва не оп ште тро шко ве за ко је 
до ста вља ра чун;

9) се пред мет на ин ве сти ци ја од но си на пре ра ду и мар ке тинг 
по љо при вред них про из во да и про из во да ри бар ства да тих у При-
ло гу 2  – Ли ста по љо при вред них про из во да, ко ји је од штам пан уз 
овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део;

10) је окон чан по сту пак за оства ри ва ње пра ва на ИПАРД 
под сти ца је по прет ход но одо бре ном про јек ту у скла ду са овим 
пра вил ни ком;

11) ро ба ко ја је пред мет на бав ке по ти че из зе мље ко ја је да та 
у При ло гу 3  – Ли ста при хва тљи вих зе ма ља, ко ји је од штам пан уз 
овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део (у да љем тек сту: При-
лог 3), осим ка да је вред ност ро бе без ПДВ-а ис под пра га за ко ри-
шће ње кон ку рент ног пре го ва рач ког по ступ ка1; 

12) ро ба ко ја је пред мет на бав ке по ти че са те ри то ри је Ко со ва 
и Ме то хи је, осим ка да је вред ност ро бе без ПДВ-а ис под пра га за 
ко ри шће ње кон ку рент ног пре го ва рач ког по ступ ка2; 

13) се обје кат ко ји је пред мет ин ве сти ци је у сек то ру мле ка и 
ме са не на ла зи на Ли сти одо бре них обје ка та Ге не рал ног ди рек то-
ра та Европ ске ко ми си је за без бед ност хра не (DGSANCO);

14) за обје кат ко ји је пред мет ин ве сти ци је има до зво лу за из-
град њу, од но сно ре ше ње за из во ђе ње ра до ва, у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је пла ни ра ње и из град ња;

15) за оства ри ва ње пра ва на одо бра ва ње про јек та ни су ве-
штач ки ство ре ни усло ви у ци љу оства ри ва ња пред но сти су прот но 
ИПАРД про гра му.

Ако је пред мет зах те ва опре ма ко ја се угра ђу је у обје кат, ли це 
оства ру је пра во на одо бра ва ње про јек та ако обје кат ко ји је пред-
мет ин ве сти ци је има упо треб ну до зво лу у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је пла ни ра ње и из град ња, од но сно у скла ду са за ко ном ко-
јим се уре ђу је оза ко ње ње обје ка та.

Ако је пред мет зах те ва инвестицијa за про из вод њу енер ги је 
из об но вљи вих из во ра ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка оства ру је 
пра во на одо бра ва ње про јек та и ако:

1) енер ги ју из об но вљи вих из во ра ко ри сти за соп стве ну по-
тро шњу на по љо при вред ном га здин ству; 

2) про јек то ва на го ди шња про из вод ња енер ги је из по стро је-
ња ко је је пред мет зах те ва не пре ла зи вред ност од 120% го ди шњег 
про се ка по тро шње укуп не то плот не и елек трич не енер ги је на га-
здин ству, ра чу на то за пе ри од од прет ход не три го ди не, осим ако 
овим пра вил ни ком ни је дру га чи је од ре ђе но;

3) ви шак про из ве де не елек трич не енер ги је из по стро је ња ко-
је је пред мет зах те ва, а ко ји се пре да је мре жи на го ди шњем ни воу, 
ни је ве ћи од утвр ђе не укуп не про сеч не го ди шње по тро шње то пло-
тне и елек трич не енер ги је на га здин ству. 

По себ ни усло ви за оства ри ва ње пра ва на одо бра ва ње  
про јек та за пре ра ду и мар ке тинг у сек то ру мле ка

Члан 6.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва усло ве из 

чла на 5. овог пра вил ни ка оства ру је пра во на ИПАРД под сти ца је за 
пре ра ду и мар ке тинг у сек то ру мле ка и ако:

1) је упи са но у Ре ги стар обје ка та, од но сно Ре ги стар одо бре них 
обје ка та у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је ве те ри нар ство;
 – – – – – – – – – – –
1 Праг за ко ри шће ње кон ку рент ног пре го ва рач ког по ступ ка утвр ђу је се у скла ду 

са Co un cil Re gu la tion (EEC) 2913/92 на дан рас пи си ва ња јав ног по зи ва.
2 Праг за ко ри шће ње кон ку рент ног пре го ва рач ког по ступ ка утвр ђу је се у скла ду 

са Co un cil Re gu la tion (EEC) 2913/92 на дан рас пи си ва ња јав ног по зи ва.
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2) има утвр ђен днев ни ка па ци тет објек та за пре ра ду мле ка од 
3.000 до 100.000 ли та ра.

По себ ни усло ви за оства ри ва ње пра ва на одо бра ва ње  
про јек та за пре ра ду и мар ке тинг у сек то ру ме са

Члан 7.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва усло ве из 

чла на 5. овог пра вил ни ка оства ру је пра во на ИПАРД под сти ца је за 
пре ра ду и мар ке тинг у сек то ру ме са и ако ис пу ња ва ве те ри нар ско-
са ни тар не усло ве за пре ра ду ме са у скла ду са про пи си ма ко ји ма 
се уре ђу је ве те ри нар ство.

Ако је под но си лац зах те ва кла ни ца, по ред усло ва из ста ва 1. 
овог чла на, пра во на ИПАРД под сти ца је за пре ра ду и мар ке тинг у 
сек то ру ме са оства ру је и ако има утвр ђен ми ни мал ни ка па ци тет 
кла ња за: 10 го ве да или 50 сви ња или 50 ова ца или 5.000 је дин ки 
жи ви не на дан.

По слов ни план и еле мен ти и по ка за те љи за про це ну  
еко ном ске одр жи во сти про јек та 

Члан 8.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва оп ште и по-

себ не усло ве у скла ду са овим пра вил ни ком, пра во на одо бра ва ње 
про јек та остваруje ако до ка же сво ју еко ном ску одр жи вост и одр жи-
вост про јек та на кра ју ин ве сти ци о ног пе ри о да кроз по слов ни план. 

По слов ни план из ста ва 1. овог чла на под но си се у елек трон-
ској и пи са ној фор ми, и то:

1) за ин ве сти ци је вред но сти до 50.000 евра кроз јед но ста ван 
по слов ни план ко ји је дат у При ло гу 4  – Јед но ста ван по слов ни план, 
ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део;

2) за ин ве сти ци је вред но сти ве ће од 50.000 евра кроз сло жен 
по слов ни план ко ји је дат у При ло гу 5  – Сло жен по слов ни план, 
ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Еле мен ти и по ка за те љи за про це ну еко ном ске одр жи во сти 
под но си о ца зах те ва и про јек та да ти су у При ло гу 6  – Еле мен ти 
и по ка за те љи ко ји се ко ри сте за про це ну еко ном ске одр жи во сти 
под но си о ца зах те ва и про јек та, ко ји је од штам пан уз овај пра вил-
ник и чи ни ње гов са став ни део.

Из нос ИПАРД под сти ца ја

Члан 9.
ИПАРД под сти ца ји утвр ђу ју се у из но су од 50% од вред но-

сти при хва тљи вих тро шко ва ин ве сти ци је ума ње ном за из нос по-
ре за на до да ту вред ност.

За ин ве сти ци је у обла сти упра вља ња от па дом и от пад ним во-
да ма, ИПАРД под сти ца ји утвр ђу ју се у до дат ном из но су од 10% 
пре ко про цен ту ал ног из но са из ста ва 1. овог чла на.

Вред ност при хва тљи вог оп штег тро шка не мо же пре ћи из нос од 
12% од вред но сти при хва тљи вих тро шко ва пред мет не ин ве сти ци је.

Вред ност при хва тљи вог оп штег тро шка за из ра ду по слов ног 
пла на за ко је се одо бра ва ју ИПАРД под сти ца ји не мо же пре ћи из-
нос од:

1) 3% од вред но сти при хва тљи вих тро шко ва пред мет не ин ве-
сти ци је  – ако је вред ност при хва тљи вих тро шко ва пред мет не ин-
ве сти ци је ве ћа од три ми ли о на евра;

2) 4% од вред но сти при хва тљи вих тро шко ва пред мет не ин ве-
сти ци је  – ако је вред ност при хва тљи вих тро шко ва пред мет не ин-
ве сти ци је ве ћа од јед ног, а ма ња од три ми ли о на евра;

3) 5% од вред но сти при хва тљи вих тро шко ва пред мет не ин ве-
сти ци је  – ако је вред ност при хва тљи вих тро шко ва пред мет не ин-
ве сти ци је ма ња од ми ли он евра.

Ко ри сник ИПАРД под сти ца ја (у да љем тек сту: ко ри сник) 
оства ру је пра во на ИПАРД под сти ца је, без об зи ра на укуп ну вред-
ност ин ве сти ци је, у окви ру сле де ћих гра ни ца: 

1) за сек тор мле ка у из но су од 10.000 до 2.000.000 евра;
2) за сек тор ме са у из но су од 10.000 до 1.000.000 евра;
3) за сек тор во ћа и по вр ћа у из но су од 10.000 до 1.000.000 

евра. 
Ко ри сник мо же да оства ри уку пан из нос ИПАРД под сти ца ја 

у скла ду са овим пра вил ни ком од 2.000.000 евра у пе ри о ду спро-
во ђе ња ИПАРД про гра ма.

Ин ве сти ци је и при хва тљи ви тро шко ви

Члан 10.
Ин ве сти ци је у фи зич ку имо ви ну ко је се ти чу пре ра де и мар-

ке тин га, а од но се се на из град њу и/или ку по ви ну но вих ма ши на 
и опре ме и при хва тљи ви тро шко ви за ко је се одо бра ва ју ИПАРД 
под сти ца ји да ти су у При ло гу 1.

Тро шко ви из ста ва 1. овог чла на ко ји се од но се на из град њу 
и/или ку по ви ну но вих ма ши на и опре ме, укљу чу ју ћи ком пју тер-
ске про гра ме, сма тра ју се при хва тљи вим, до тр жи шне вред но сти 
имо ви не, у скла ду са про пи сом ко јим се про пи су је ме то до ло ги ја 
за утвр ђи ва ња ре фе рент них це на ин ве сти ци ја за об ра чун ИПАРД 
под сти ца ја и три до ста вље не по ну де.

Пра во на ИПАРД под сти ца је оства ру је се ис кљу чи во за ин-
ве сти ци је ко је су ре а ли зо ва не на кон до но ше ња ре ше ња о одо бра-
ва њу про јек та, осим за оп шти тро шак ко ји мо же да на ста не у пе-
ри о ду ва же ња ИПАРД про гра ма.

Не при хва тљи ви тро шко ви

Члан 11.
Пра во на ИПАРД под сти ца је не мо же да се оства ри за: 
1) по ре зе, укљу чу ју ћи ПДВ; 
2) ца ри не, уво зне и дру ге да жби не;
3) ку по ви ну, за куп или ли зинг зе мљи шта и по сто је ћих обје-

ка та, без об зи ра на то да ли ће ли зинг ре зул ти ра ти про ме ном вла-
сни штва;

4) ка зне, фи нан сиј ске пе на ле и суд ске тро шко ве; 
5) тро шко ве по сло ва ња;
6) по лов ну ме ха ни за ци ју и опре му; 
7) бан кар ске тро шко ве, тро шко ве га ран ци ја и слич не тро-

шко ве; 
8) тро шко ве кон вер зи је, тро шко ве и гу бит ке у по гле ду курс не 

раз ли ке у ве зи са ИПАРД на мен ским ра чу ном, као и дру ге чи сто 
фи нан сиј ске тро шко ве; 

9) до при но се у на ту ри; 
10) тро шко ве одр жа ва ња, амор ти за ци је или за ку па;
11) на бав ку пред ме та ин ве сти ци је пу тем ли зин га, ком пен за-

ци је, асиг на ци је и це си је или на бав ку на дру ги на чин ко ји пред-
ста вља га ше ње оба ве зе пу тем пре би ја ња ду га;

12) на бав ку пред ме та ин ве сти ци је го то вин ским пла ћа њем.

III. ПО СТУ ПАК ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА НА ИПАРД  
ПОД СТИ ЦА ЈЕ

Јав ни по зив за под но ше ње зах те ва за одо бра ва ње про јек та

Члан 12.
По сту пак за оства ри ва ње пра ва на ИПАРД под сти ца је по-

кре ће се под но ше њем зах те ва за одо бра ва ње про јек та на осно ву 
јав ног по зи ва ко ји рас пи су је Ми ни стар ство  – Упра ва за аграр на 
пла ћа ња (у да љем тек сту: Упра ва).

Јав ни по зив из ста ва 1. овог чла на на ро чи то са др жи рок за 
под но ше ње зах те ва, из нос рас по ло жи вих сред ства за рас пи са ни 
по зив, обра зац зах те ва, оба ве зну до ку мен та ци ју и дру ге по дат ке 
ве за не за кон кре тан по зив. 

По сту пак се по кре ће са по да ци ма из Ре ги стра на дан под но-
ше ња зах те ва за одо бра ва ње про јек та.

Јав ни по зив из ста ва 1. овог чла на об ја вљу је се на зва нич ној 
ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства, од но сно на зва нич ној ин тер нет 
стра ни ци Упра ве.

Под но си лац зах те ва мо же под не ти са мо је дан зах тев за одо-
бра ва ње про је ка та по истом јав ном по зи ву.

Зах тев из ста ва 1. овог чла на мо же се под не ти за јед ну или 
ви ше ин ве сти ци ја из При ло га 1 у окви ру јед ног сек то ра.

До ку мен та ци ја уз зах тев за одо бра ва ње про јек та

Члан 13.
Уз зах тев из чла на 12. овог пра вил ни ка до ста вља се сле де ћа 

до ку мен та ци ја:
1) по слов ни план у скла ду са чла ном 8. овог пра вил ни ка; 
2) по пис по крет не и не по крет не имо ви не на дан 31. де цем бар 

прет ход не го ди не у од но су на го ди ну у ко јој се под но си зах тев, 
као и на дан под но ше ња зах те ва за одо бра ва ње про јек та;
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3) по ну де у скла ду са чла ном 5. тач ка 8) овог пра вил ни ка;
4) уве ре ње о из ми ре ним до спе лим оба ве за ма по осно ву јав-

них при хо да из да то од над ле жног ор га на је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве пре ма ме сту ин ве сти ци је, од но сно се ди шту под но си о ца 
зах те ва;

5) уве ре ње о из ми ре ним до спе лим оба ве за ма по осно ву јав-
них при хо да из да то од стра не над ле жне по ре ске упра ве;

6) из вод из Ре ги стра при вред них су бје ка та ко ји во ди Аген ци-
ја за при вред не ре ги стре;

7) би ланс успе ха за прет ход ну го ди ну у од но су на го ди ну у 
ко јој се под но си зах тев за одо бра ва ње про јек та за ли це ко је је об-
ве зник по ре за на при ход од са мо стал не де лат но сти;

8) кар ти це за не крет ни не, по стро је ња и опре му на дан под но-
ше ња зах те ва за одо бра ва ње про јек та за ли це ко је во ди књи ге по 
си сте му двој ног књи го вод ства;

9) по ре ски би ланс  – ПБ2 за прет ход ну фи нан сиј ску го ди ну у 
од но су на го ди ну у ко јој се под но си зах тев за одо бра ва ње про јек та 
за ли це ко је је об ве зник по ре за на при ход од са мо стал не де лат но сти;

10) из вод из ка та стра не по крет но сти са ко пи јом пла на за 
пред мет ин ве сти ци је, од но сно пре пис ли ста не по крет но сти ако је 
ус по ста вљен но ви опе рат, од но сно пре пис по се дов ног ли ста ако 
ни је ус по ста вљен но ви опе рат, од но сно из вод из зе мљи шних књи-
га ако ни је ус по ста вљен ка та стар не по крет но сти; 

11) ако под но си лац зах те ва ни је вла сник зе мљи шта, од но сно 
објек та ко ји је пред мет ин ве сти ци је, до ста вља и уго вор о за ку-
пу или усту па њу на ко ри шће ње пред мет ног зе мљи шта, од но сно 
објек та за кљу чен са за ку по дав цем, од но сно усту пи о цем  – фи зич-
ким ли цем или је ди ни цом ло кал не са мо у пра ве или цр квом или ма-
на сти ром, на пе ри од за ку па, од но сно ко ри шће ња од нај ма ње де сет 
го ди на по чев од ка лен дар ске го ди не у ко јој се под но си зах тев, с 
тим да ако је обје кат и ка та стар ска пар це ла пред мет за ку па, од но-
сно ко ри шће ња не мо же има ти упи са не дру ге те ре те, осим пред-
мет ног за ку па, од но сно пра ва ко ри шће ња.

За ин ве сти ци је у из град њу обје ка та, по ред до ку мен та ци је из 
ста ва 1. овог чла на, до ста вља се и:

1) про је кат за гра ђе вин ску до зво лу и/или идеј ни про је кат и/
или про је кат за из во ђе ње у скла ду са про пи сом ко јим се уре ђу је 
пла ни ра ње и из град ња;

2) гра ђе вин ска до зво ла, од но сно ре ше ње за из во ђе ње ра до ва.
За ин ве сти ци је у на бав ку опре ме ко ја се угра ђу је у обје кат, 

по ред до ку мен та ци је из ста ва 1. овог чла на, до ста вља се и упо-
треб на до зво ла у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је пла ни ра ње и 
из град ња, од но сно у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је оза ко ње-
ње обје ка та. 

За ин ве сти ци је у об но вљи ве из во ре енер ги је, по ред до ку-
мен та ци је из ста ва 1. овог чла на, до ста вља се и прет ход на сту ди ја 
оправ да но сти или сту ди ја оправ да но сти у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је пла ни ра ње и из град ња, а ко ја са др жи ана ли зу про сеч не 
по тро шње елек трич не и то плот не енер ги је у прет ход не три го ди не 
на по љо при вред ном га здин ству обра зло же ну ра чу ни ма и оста лим 
до ку мен ти ма о по тро шњи елек трич не енер ги је, га са, то плот не 
енер ги је, си ро ви на за про из вод њу енер ги је за ин ве сти ци је у об но-
вљи ве из во ре енер ги је.

У слу ча ју да ни је мо гу ће обез бе ди ти до ка зе о по тро шњи 
енер ги је у прет ход не три го ди не из ста ва 4. овог чла на, или се про-
јек том пла ни ра зна чај но по ве ћа ње по тро шње енер ги је у на ред ном 
пе ри о ду због по ве ћа ња оби ма про из вод ње на по љо при вред ном га-
здин ству, за про ра чун про сеч не по тро шње елек трич не и то плот не 
енер ги је у прет ход не три го ди не на по љо при вред ном га здин ству, 
узи ма ју се у про ра чун они по да ци о по тро шњи енер ги је ко ји сто је 
на рас по ла га њу, за пе ри од ко ји не мо же би ти ма њи од го ди ну да-
на, и на ту вред ност се до да ју про јек то ва не вред но сти по тро шње 
енер ги је но вих по стро је ња. 

За до ка зи ва ње ис пу ње но сти кри те ри ју ма ран ги ра ња под-
но си лац зах те ва до ста вља и сер ти фи кат о ор ган ској про из вод-
њи, од но сно акт о ге о граф ској озна ци по ре кла, од но сно ела бо рат 
о енер гет ској ефи ка сно сти у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
ефи ка сно ко ри шће ње енер ги је, од но сно одо брен ак ци о ни план 
за до сти за ње стан дар да Европ ске уни је у сек то ру мле ка и ме са у 
скла ду са на ци о нал ном стра те ги јом за уна пре ђе ње обје ка та у ко ји-
ма се по слу је хра ном жи во тињ ског по ре кла. 

Ако под но си лац зах те ва за одо бра ва ње про јек та не до ста-
ви по треб ну до ку мен та ци ју из ста ва 1. тач. 4) –6) и 10), ста ва 2. 
тач ка 2) и ста ва 3. овог чла на, Упра ва по слу жбе ној ду жно сти од 

над ле жних ор га на при ба вља по дат ке о чи ње ни ца ма о ко ји ма се во-
ди слу жбе на еви ден ци ја у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је оп-
шти управ ни по сту пак.

Ад ми ни стра тив на об ра да зах те ва за одо бра ва ње про јек та

Члан 14.
Упра ва вр ши ад ми ни стра тив ну об ра ду зах те ва за одо бра ва ње 

про јек та, про ве ром по да та ка из зах те ва, до ку мен та ци је при ло же не 
уз зах тев и уви дом у слу жбе не еви ден ци је.

Зах тев за одо бра ва ње про јек та ко ји ни је под нет од стра не ли-
ца из чла на 3. овог пра вил ни ка, пре у ра њен, не бла го вре мен зах тев, 
зах тев по слат фак сом или елек трон ском по штом, као и сва ки на-
ред ни зах тев истог под но си о ца по истом по зи ву, Упра ва од ба цу је 
без раз ма тра ња.

По ну де

Члан 15.
По ну да из чла на 5. став 1. тач ка 8) овог пра вил ни ка на ро чи то 

са др жи:
1) на зив, се ди ште и ма тич ни број до ба вља ча;
2) на зив, се ди ште и ма тич ни број;
3) тех нич ко  – тех но ло шке ка рак те ри сти ке за ро бу, ра до ве и 

услу ге ко ји чи не пред мет ин ве сти ци је, од но сно пред мер и пред-
ра чун ра до ва за из град њу, при че му сва ка став ка у по ну ди мо ра да 
са др жи: је ди ни цу ме ре, ко ли чи ну, је ди нич ну це ну и укуп ну це ну 
став ке, као и укуп ну це ну по ну де укљу чу ју ћи по себ но ис ка за ну 
не то це ну и из нос ПДВ-а из ра же не у ди на ри ма, од но сно у евримa 
за стра не до ба вља че, као и да са др жи по дат ке о основ ном мо де лу 
и до дат ној опре ми;

4) рок ва же ња по ну де;
5) број, да тум и ме сто из да ва ња по ну де;
6) ове ру до ба вља ча;
7) из ја ву до ба вља ча под пу ном ма те ри јал ном и кри вич ном 

од го вор но шћу да је пред мет по ну де но ва и не у по тре бља ва на ро ба;
8) на зив про из во ђа ча и зе мља по ре кла опре ме, ра до ва и услу га;
9) из ја ву до ба вља ча под пу ном ма те ри јал ном и кри вич ном 

од го вор но шћу да је зе мља, од но сно те ри то ри ја по ре кла опре ме, 
ра до ва и услу га зе мља, од но сно те ри то ри ја из чла на 5. став 1. тач. 
11) и 12) овог пра вил ни ка;

10) га рант не усло ве;
11) усло ве и на чин пла ћа ња;
12) оба ве зе до ба вља ча у ве зи са ис по ру ком. 
По да ци из при ку пље них по ну да тре ба да бу ду у скла ду са по-

да ци ма ко ји су на ве де ни у по слов ном пла ну из чла на 8. овог пра-
вил ни ка.

Одо бра ва ње по ну де

Члан 16.
Пoднoсилaц зах те ва у зах те ву за одо бра ва ње про јек та озна ча-

ва као иза бра ну јед ну од три до ста вље не по ну де.
Упра ва одо бра ва иза бра ну по ну ду у вред но сти ко ја не мо же 

би ти ве ћа од вред но сти из по ну де са нај ни жом це ном. 

Из ра чу на ва ње осно ви це за об ра чун ИПАРД под сти ца ја

Члан 17.
Осно ви ца за об ра чун ИПАРД под сти ца ја утвр ђу је се у вред-

но сти из чла на 16. став. 2. овог пра вил ни ка, ако ова вред ност не 
пре ла зи из нос ре фе рент не це не утвр ђе не у скла ду са по себ ним 
про пи сом ко јим се про пи су је ме то до ло ги ја утвр ђи ва ња ре фе рент-
не це не.

Ако вред ност из чла на 16. став 2. овог пра вил ни ка пре ла зи 
из нос ре фе рент не це не, осно ви ца за об ра чун ИПАРД под сти ца ја 
утвр ђу је се у ви си ни ре фе рент не це не.

Кон тро ла на ли цу ме ста пре одо бра ва ња про јек та

Члан 18.
По сле ад ми ни стра тив не об ра де зах те ва за одо бра ва ње про-

јек та Упра ва вр ши про ве ру ис пу ње но сти про пи са них усло ва кон-
тро лом на ли цу ме ста у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је по љо-
при вре да и ру рал ни раз вој.
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Упра ва, у за ви сно сти од вр сте ин ве сти ци је, у из ве шта ју са чи-
ње ном то ком кон тро ле на ли цу ме ста у фа зи одо бра ва ња про јек та, 
упо зна је под но си о ца зах те ва да нај ка сни је де сет да на пре из во ђе-
ња ра до ва или ис по ру ке опре ме оба ве сти Упра ву о из во ђе њу скри-
ве них ра до ва.

Бо до ва ње и ран ги ра ње

Члан 19.
Зах те ви ко ји по сле ад ми ни стра тив не об ра де и кон тро ле на 

ли цу ме ста ис пу ња ва ју усло ве за одо бра ва ње про јек та бо ду ју се 
и ран ги ра ју.

Са 20 бо до ва бо ду ју се зах те ви за одо бра ва ње про јек та ако је: 
1) ме сто ин ве сти ци је у под руч ји ма са оте жа ним усло ви ма ра-

да у по љо при вре ди у скла ду са по себ ним про пи сом ко јим се од ре-
ђу ју под руч ја са оте жа ним усло ви ма ра да у по љо при вре ди;

2) ин ве сти ци ја усме ре на ка за шти ти жи вот не сре ди не или 
упра вља њу от па дом и от пад ним во да ма;

3) под но си лац зах те ва сер ти фи ко ван за ор ган ску про из вод-
њу у скла ду са про пи сом ко јим се уре ђу је ор ган ска про из вод ња, 
од но сно ако је овла шће ни ко ри сник озна ке ге о граф ског по ре кла у 
скла ду са про пи сом ко јим се уре ђу ју ге о граф ске озна ке за по љо-
при вред не и пре храм бе не про из во де;

4) це ло куп на ин ве сти ци ја усме ре на за до сти за ње стан дар да 
Европ ске уни је;

5) ин ве сти ци ја усме ре на за по бољ ша ње енер гет ске ефи ка-
сно сти, укљу чу ју ћи и ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је.

Ако под но си лац зах те ва ис пу ња ва ви ше кри те ри ју ма бо до ви 
се са би ра ју.

Ако по сто ји ви ше зах те ва за одо бра ва ње про јек та са истим 
бро јем бо до ва пре ма кри те ри ју ми ма за ран ги ра ње, пред ност има 
ра ни је под нет зах тев за одо бра ва ње про јек та. 

По сту пак бо до ва ња и ран ги ра ња се не спро во ди ако је из нос 
рас по ло жи вих сред ста ва до во љан за све зах те ве за одо бра ва ње 
про је ка та.

Ранг ли ста одо бре них зах те ва об ја вљу је се на зва нич ној ин-
тер нет стра ни ци Упра ве.

Ре ше ње о одо бра ва њу про јек та

Члан 20.
Ако је ад ми ни стра тив ном об ра дом и кон тро лом на ли цу ме-

ста утвр ђе но да под но си лац зах те ва ис пу ња ва про пи са не усло ве и 
ако по сто је рас по ло жи ва фи нан сиј ска сред ства, ди рек тор Упра ве 
ре ше њем одо бра ва про је кат.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на на ро чи то са др жи:
1) про је кат ко ји се одо бра ва са при хва тљи вим ин ве сти ци ја ма 

и тро шко ви ма;
2) одо брен из нос ИПАРД под сти ца ја са из ра же ним из но сом 

на ци о нал ног и ко фи нан си ра ња Европ ске уни је за про је кат ко ји се 
одо бра ва;

3) рок за ре а ли за ци ју ин ве сти ци је и под но ше ње зах те ва за 
ис пла ту;

4) оба ве зу чу ва ња до ку мен та ци је ко ја се од но си на про је кат 
ко ји се одо бра ва;

5) оба ве зу до ста вља ња из ве шта ја Упра ви о спро во ђе њу одо-
бре ног про јек та у за ви сно сти од вр сте про јек та;

6) оба ве зу ко ри сни ка да омо гу ћи не сме тан при ступ и кон тро-
лу на ли цу ме ста ко ја се од но си на одо бре ни про је кат, као и оба-
ве зу да ва ња на увид це ло куп не до ку мен та ци је ве за не за одо бре ни 
про је кат овла шће ним ли ци ма Упра ве, ор га на над ле жног за ре ви-
зи ју си сте ма спро во ђе ња про гра ма Европ ске уни је, На ци о нал ног 
фон да Ми ни стар ства фи нан си ја, Европ ске ко ми си је, Европ ског 
ре ви зор ског су да и Европ ске кан це ла ри је за бор бу про тив пре ва ра 
(ОЛАФ);

7) за бра ну пред у зи ма ња рад њи ко је би мо гле до ве сти до јав-
ног фи нан си ра ња истог одо бре ног про јек та;

8) оба ве зу ко ри сни ка да оба ве сти Упра ву о из во ђе њу скри ве-
них ра до ва;

9) оба ве зу ко ри сни ка да обе ле жи пред мет ин ве сти ци је у 
скла ду са овим пра вил ни ком.

Упра ва по зи ва ко ри сни ка да пре у зме ре ше ње ко јим се одо-
бра ва про је кат.

При ли ком пре у зи ма ња ре ше ња из ста ва 3. овог чла на Упра-
ва усме ним и пи сме ним пу тем упо зна је ко ри сни ка са пра ви ма, 

оба ве за ма и од го вор но сти ма, као и про пи са ним санк ци ја ма у 
скла ду са про пи си ма ко јима се уре ђу ју ИПАРД под сти ца ји.

Ко ри сник сво јим пот пи сом, од но сно ове ром ака та из ста ва 4. 
овог чла на по твр ђу је при јем ре ше ња о одо бра ва њу про јек та, као 
и да је упо знат са пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма, као и 
про пи са ним санк ци ја ма у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу ју 
ИПАРД под сти ца ји.

Из ме на одо бре ног про јек та

Члан 21.
По сле до но ше ња ре ше ња о одо бра ва њу про јек та, а нај ка сни-

је 30 да на пре ис те ка ро ка за ре а ли за ци ју одо бре ног про јек та, ко-
ри сник мо же под не ти зах тев за из ме ну одо бре ног про јек та ако:

1) су из ме не про јек та та кве да се њи ма не ме ња ју бит не осо-
би не, од но сно свр ха ин ве сти ци је; 

2) се из ме не од но се на про ду же так ро ка за за вр ше так про јек-
та, од но сно про ду же так ро ка за под но ше ње зах те ва за ис пла ту, из 
оправ да них раз ло га;

3) ре а ли за ци ја одо бре ног про јек та ни је мо гу ћа или ни је еко-
ном ски оправ да на услед:

(1) ви ше си ле,
(2) не мо гућ но сти до ба вља ча да обез бе ди про из во де и услу ге,
(3) про ме не про пи са,
(4) уво ђе ња но вих тех но ло ги ја ко је мо гу по бољ ша ти ефи ка-

сност пред мет не ин ве сти ци је.
Уз зах тев за из ме ну одо бре ног про јек та, под но си лац зах те ва 

до ста вља и до ка зе ко ји ма се по твр ђу је оправ да ност раз ло га за из-
ме ну.

Из ме не про јек та мо ра ју би ти у скла ду са оп штим и по себ ним 
усло ви ма за одо бра ва ње про јек та про пи са ним овим пра вил ни ком. 

IV. ИС ПЛА ТА ИПАРД ПОД СТИ ЦА ЈА

Оп шти усло ви за оства ри ва ње пра ва на ис пла ту ИПАРД  
под сти ца ја

Члан 22.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је је оства ри ло пра во на 

одо бра ва ње про јек та оства ру је пра во на ис пла ту ИПАРД под сти-
ца ја ако:

1) је ре а ли зо ва ло ин ве сти ци ју у скла ду са ре ше њем о одо бре-
њу про јек та, од но сно ак том о из ме ни про јек та;

2) је ин ве сти ци ја ре а ли зо ва на без го то вин ским пла ћа њем;
3) не ма до спе лих не из ми ре них оба ве за по осно ву јав них при-

хо да;
4) не ма еви ден ти ра них до спе лих не из ми ре них ду го ва ња пре-

ма Ми ни стар ству, по осно ву ра ни је оства ре них под сти ца ја, суб-
вен ци ја и кре ди та; 

5) по љо при вред но га здин ство ис пу ња ва од го ва ра ју ће про пи-
са не усло ве у обла сти: за шти те жи вот не сре ди не, јав ног здра вља 
(са аспек та без бед но сти хра не), без бед но сти и здра вља на ра ду, а 
за ин ве сти ци је у сек то ру пре ра де мле ка и ме са и про пи са не усло-
ве у обла сти ве те ри нар ског јав ног здра вља и до бро би ти жи во ти-
ња, као и ако пред мет на ин ве сти ци ја ис пу ња ва на ве де не усло ве 
уре ђе не про пи си ма Европ ске уни је у овим обла сти ма, а са ко ји ма 
су ускла ђе ни про пи си Ре пу бли ке Ср би је;

6) је пред мет ин ве сти ци је обе ле жен на на чин про пи сан овим 
пра вил ни ком;

7) пред мет ин ве сти ци је ни је фи нан си ран из дру гих из во ра 
јав ног фи нан си ра ња, од но сно ако ни је у по ступ ку за оства ри ва ње 
фи нан си ра ња из дру гих јав них из во ра фи нан си ра ња;

8) ро ба ко ја је пред мет на бав ке по ти че из зе мље ко ја је да та 
у При ло гу 3, осим ка да је вред ност ро бе без ПДВ-а ис под пра га за 
ко ри шће ње кон ку рент ног пре го ва рач ког по ступ ка3;

9) ро ба ко ја је пред мет на бав ке по ти че са те ри то ри је Ко со ва 
и Ме то хи је, осим ка да је вред ност ро бе без ПДВ-а ис под пра га за 
ко ри шће ње кон ку рент ног пре го ва рач ког по ступ ка4;

10) ра чу ни код по слов них ба на ка ни су бло ки ра ни, као и ако 
ни су би ли у бло ка ди ду же од 30 да на у пе ри о ду од 12 ме се ци пре 
под но ше ња зах те ва за ис пла ту.
 – – – – – – – – – – –
3 Праг за ко ри шће ње кон ку рент ног пре го ва рач ког по ступ ка утвр ђу је се у скла ду 

са Co un cil Re gu la tion (EEC) 2913/92 на дан рас пи си ва ња јав ног по зи ва.
4 Праг за ко ри шће ње кон ку рент ног пре го ва рач ког по ступ ка утвр ђу је се у скла ду 

са Co un cil Re gu la tion (EEC) 2913/92 на дан рас пи си ва ња јав ног по зи ва.
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По себ ни усло ви за оства ри ва ње пра ва на ис пла ту  

ИПАРД под сти ца ја за ин ве сти ци је за пре ра ду и мар ке тинг  
у сек то ру мле ка 

Члан 23.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва усло ве из 

чла на 22. овог пра вил ни ка оства ру је пра во на ис пла ту ИПАРД 
под сти ца ја за пре ра ду и мар ке тинг у сек то ру мле ка ако:

1) ис пу ња ва ве те ри нар ско-са ни тар не усло ве за пре ра ду мле-
ка у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је ве те ри нар ство; 

2) има утвр ђен днев ни ка па ци тет објек та за пре ра ду мле ка од 
3.000 до 100.000 ли та ра.

По себ ни усло ви за оства ри ва ње пра ва на ис пла ту  
ИПАРД под сти ца ја за ин ве сти ци је за пре ра ду и мар ке тинг  

у сек то ру ме са

Члан 24.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва усло ве из 

чла на 22. овог пра вил ни ка оства ру је пра во на ис пла ту ИПАРД 
под сти ца ја за пре ра ду и мар ке тинг у сек то ру ме са ако ис пу ња ва 
ве те ри нар ско-са ни тар не усло ве за пре ра ду ме са у скла ду са про-
пи си ма ко ји ма се уре ђу је ве те ри нар ство. 

Ако је под но си лац зах те ва кла ни ца, по ред усло ва из ста ва 1. 
овог чла на, пра во на ИПАРД под сти ца је за пре ра ду и мар ке тинг у 
сек то ру ме са оства ру је и ако има утвр ђен ми ни мал ни ка па ци тет 
кла ња за: 10 го ве да или 50 сви ња или 50 ова ца или 5.000 је дин ки 
жи ви не на дан.

По себ ни усло ви за оства ри ва ње пра ва на ис пла ту  
ИПАРД под сти ца ја за ин ве сти ци је за пре ра ду и мар ке тинг  

у сек то ру во ћа и по вр ћа

Члан 25.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва усло ве из 

чла на 22. овог пра вил ни ка оства ру је пра во на ис пла ту ИПАРД 
под сти ца ја за пре ра ду и мар ке тинг у сек то ру во ћа и по вр ћа ако је 
упи са но у Цен трал ни ре ги стар обје ка та, у скла ду са за ко ном ко ји 
уре ђу је без бед ност хра не.

По кре та ње по ступ ка за ис пла ту ИПАРД под сти ца ја

Члан 26.
По сту пак за одо бра ва ње ис пла те ИПАРД под сти ца ја по кре ће 

се по зах те ву ко ри сни ка за одо бра ва ње ис пла те, ко ји се под но си 
Упра ви по сле ре а ли за ци је одо бре ног про јек та у ро ку утвр ђе ном у 
ре ше њу о одо бра ва њу про јек та, од но сно ак ту о из ме ни про јек та.

Под но си лац зах те ва мо же под не ти са мо је дан зах тев за одо-
бра ва ње ис пла те по истом јав ном по зи ву.

Зах тев за одо бра ва ње ис пла те под нет од стра не ли ца ко ме ре-
ше њем ни је одо брен про је кат, пре у ра њен, не бла го вре мен зах тев, 
зах тев по слат фак сом или елек трон ском по штом, као и сва ки на-
ред ни зах тев истог под но си о ца по истом по зи ву, Упра ва од ба цу је 
без раз ма тра ња.

До ку мен та ци ја за оства ри ва ње пра ва на ис пла ту  
ИПАРД под сти ца ја

Члан 27.
Уз зах тев за одо бра ва ње за ис пла ту из чла на 26. овог пра вил-

ни ка ко ри сник до ста вља сле де ћу до ку мен та ци ју:
1) ра чу не за на бав ку пред мет не ин ве сти ци је у скла ду са ре-

ше њем о одо бра ва њу про јек та; 
2) от прем ни цу за на бав ку пред мет не ин ве сти ци је, од но сно 

ме ђу на род ни то вар ни лист; 
3) до каз о из вр ше ном пла ћа њу пред мет не ин ве сти ци је, и то: 

по твр ду о пре но су сред ста ва или из вод, ове ре не од стра не бан ке;
4) га рант ни лист, од но сно из ја ву о са о бра зно сти за из вр ше ну 

на бав ку пред мет не ин ве сти ци је;
5) је дин стве ну ца рин ску ис пра ву ако је ко ри сник сам из вр-

шио увоз пред ме та ин ве сти ци је;
6) сер ти фи кат о по ре клу, од но сно уве ре ње о кре та њу ро бе  – 

ЕУР 1, од но сно уво зни ра чун са из ја вом до ба вља ча о по ре клу ро бе 
(ако је вред ност ро бе из по је ди нач ног уго во ра са до ба вља чем ве ћа 
од 100.000 евра), а за ро бу до ма ћег по ре кла из ја ву про из во ђа ча о 
по ре клу ро бе;

7) из вод из Ре ги стра при вред них су бјек та ко ји во ди Аген ци ја 
за при вред не ре ги стре са ак том о раз вр ста ва њу у ми кро, ма ло или 
сред ње прав но ли це; 

8) из вод из ка та стра не по крет но сти са ко пи јом пла на за пред-
мет ин ве сти ци је, од но сно пре пис ли ста не по крет но сти ако је ус-
по ста вљен но ви опе рат, од но сно пре пис по се дов ног ли ста ако ни-
је ус по ста вљен но ви опе рат, од но сно из вод из зе мљи шних књи га 
ако ни је ус по ста вљен ка та стар не по крет но сти; 

9) упо треб на до зво ла; 
10) уве ре ње о из ми ре ним до спе лим оба ве за ма по осно ву јав-

них при хо да из да то од над ле жног ор га на је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве пре ма ме сту ин ве сти ци је, од но сно се ди шту под но си о ца 
зах те ва;

11) уве ре ње о из ми ре ним до спе лим оба ве за ма по осно ву јав-
них при хо да из да то од стра не над ле жне по ре ске упра ве; 

12) по твр ду над ле жног ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве пре ма пре би ва ли шту, од но сно се ди шту ко ри сни ка, као и пре-
ма ме сту где се на ла зи обје кат пред ме та ин ве сти ци је ко ри сни ка да 
за пред мет ну ин ве сти ци ју не ко ри сти под сти ца је по не ком дру гом 
осно ву (суб вен ци је, под сти ца ји, до на ци је), од но сно да иста ин ве-
сти ци ја ни је пред мет дру гог по ступ ка за ко ри шће ње под сти ца ја;

13) по твр ду над ле жног по кра јин ског ор га на да за пред мет ну 
ин ве сти ци ју не ко ри сти под сти ца је по не ком дру гом осно ву (суб-
вен ци је, под сти ца ји, до на ци је), од но сно да иста ин ве сти ци ја ни је 
пред мет дру гог по ступ ка за ко ри шће ње под сти ца ја ако ко ри сник 
има пре би ва ли ште, од но сно се ди ште на те ри то ри ји ауто ном не по-
кра ји не, од но сно ако се обје кат пред ме та ин ве сти ци је на ла зи на 
те ри то ри ји ауто ном не по кра ји не; 

14) по твр ду над ле жног ор га на за по сло ве уго ва ра ња и фи-
нан си ра ња про гра ма из сред ста ва Европ ске уни је, да се за пред-
мет ну ин ве сти ци ју не ко ри сте под сти ца ји по не ком дру гом осно ву 
(суб вен ци је, под сти ца ји, до на ци је), од но сно да иста ин ве сти ци ја 
ни је пред мет дру гог по ступ ка за ко ри шће ње под сти ца ја;

15) ако је пред мет ин ве сти ци је на бав ка ро бе ко ри сник до ста-
вља из ја ву од до ба вља ча да је ис по ру че на ро ба но ва;

16) кар ти це за не крет ни не, по стро је ња и опре му за ли ца ко ја 
во де књи ге по си сте му двој ног књи го вод ства за го ди ну у ко јој је 
из да то ре ше ње о одо бра ва њу про јек та, ове ре не пе ча том и пот пи-
сом од стра не овла шће ног ра чу но во ђе или овла шће ног ли ца;

17) кар ти це за не крет ни не, по стро је ња и опре му за ли ца ко-
ја во де књи ге по си сте му двој ног књи го вод ства, за јед но са ана ли-
тич ком кар ти цом до ба вља ча, ко ју во ди ко ри сник, из да тим на да-
тум под но ше ња зах те ва за ис пла ту, ове ре не пе ча том и пот пи сом од 
стра не овла шће ног ра чу но во ђе или овла шће ног ли ца;

18) акт ор га на над ле жног за по сло ве за шти те жи вот не сре ди-
не ко јим се до ка зу је да по љо при вред но га здин ство ис пу ња ва про-
пи са не усло ве у обла сти за шти те жи вот не сре ди не, као и да пред-
мет на ин ве сти ци ја ис пу ња ва усло ве из обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је про це на ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну и про пи си ма Европ ске уни је са ко ји ма су ускла-
ђе ни про пи си Ре пу бли ке Ср би је; 

19) акт ор га на над ле жног за по сло ве без бед но сти и здра вља 
на ра ду ко јим се до ка зу је да по љо при вред но га здин ство ис пу ња ва 
про пи са не усло ве у обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду, као 
и да пред мет на ин ве сти ци ја ис пу ња ва усло ве из обла сти без бед-
но сти и здра вља на ра ду у скла ду са про пи си ма ко јим се уре ђу је 
без бед ност и здра вље на ра ду;

20) акт ор га на над ле жног за по сло ве ве те ри нар ског јав ног 
здра вља и до бро би ти жи во ти ња ко јим се до ка зу је да по љо при-
вред но га здин ство ис пу ња ва про пи са не усло ве у обла сти ве те ри-
нар ског јав ног здра вља и до бро би ти жи во ти ња, као и да пред мет-
на ин ве сти ци ја ис пу ња ва усло ве из обла сти ве те ри нар ског јав ног 
здра вља и до бро би ти жи во ти ња у скла ду са про пи си ма ко јим се 
уре ђу је ве те ри нар ство и до бро бит жи во ти ња и про пи си ма Европ-
ске уни је са ко ји ма су ускла ђе ни про пи си Ре пу бли ке Ср би је, у сек-
то ру мле ка и ме са;

21) акт ор га на над ле жног за по сло ве без бед но сти хра не биљ-
ног по ре кла ко јим се до ка зу је да по љо при вред но га здин ство ис пу-
ња ва про пи са не усло ве у обла сти без бед но сти хра не биљ ног по ре-
кла, као и да пред мет на ин ве сти ци ја ис пу ња ва усло ве из обла сти 
без бед но сти хра не биљ ног по ре кла у скла ду са про пи си ма ко јим 
се уре ђу је без бед ност хра не и про пи си ма Европ ске уни је са ко ји ма 
су ускла ђе ни про пи си Ре пу бли ке Ср би је, у сек то ру во ћа и по вр ћа.
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За ин ве сти ци је у из град њу објек та, по ред до ку мен та ци је из 
ста ва 1. овог чла на, до ста вља се и:

1) уго вор са овла шће ним из во ђа чем ра до ва;
2) гра ђе вин ска књи га, од но сно дру га про пи са на до ку мен та ци-

ја у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је пла ни ра ње и из град ња;
3) окон ча на си ту а ци ја за из ве де не ра до ве;
4) упо треб на до зво ла.
По ред до ку мен та ци је из ста ва 1. овог чла на ако је ко ри сник 

ак ци о нар ско дру штво до ста вља се и осни вач ки акт.
За пла ћа ња из вр ше на у стра ној ва лу ти у свр ху одо бра ва ња 

зах те ва за ис пла ту ко ри сник вр ши об ра чун у ди на ри ма пре ма ме-
сеч ном кур су Европ ске ко ми си је (ЕЦБ), ис ка за ном на шест (6) де-
ци ма ла у ме се цу у ко јем је под нет зах тев за ис пла ту и ту вред ност 
упи су је у обра зац зах те ва за ис пла ту.

Ако ко ри сник не до ста ви по треб ну до ку мен та ци ју из ста ва 
1. тач. 7) –14) и ста ва 2. тач ка 4) овог чла на Упра ва по слу жбе ној 
ду жно сти од над ле жних ор га на при ба вља по дат ке о чи ње ни ца ма о 
ко ји ма се во ди слу жбе на еви ден ци ја у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу је оп шти управ ни по сту пак.

Фор ма до ку мен та ци је

Члан 28.
Уве ре ња и по твр де ко ја се до ста вља ју уз зах тев за одо бра ва-

ње пра ва на ИПАРД под сти ца је не мо гу би ти ста ри ја од 30 да на од 
да на под но ше ња зах те ва. 

Сва до ку мен та ко ја се до ста вља ју уз зах тев гла се на под но-
си о ца зах те ва и при ла жу се у ори ги на лу или ове ре ној ко пи ји, ако 
овим пра вил ни ком ни је про пи са но дру га чи је. 

До ку мен та на стра ном је зи ку мо ра ју би ти пре ве де на на срп-
ски је зик од стра не овла шће ног суд ског пре во ди о ца.

Упра ва мо же да за тра жи и до дат ну до ку мен та ци ју у ци љу 
утвр ђи ва ња и про ве ре ис пу ње но сти про пи са них усло ва за оства-
ри ва ње пра ва на ИПАРД под сти ца је.

Кон тро ла на ли цу ме ста пре ис пла те 

Члан 29.
По сле ад ми ни стра тив не об ра де зах те ва за одо бра ва ње ис пла-

те Упра ва вр ши про ве ру ис пу ње но сти про пи са них усло ва у скла-
ду са овим пра вил ни ком кон тро лом на ли цу ме ста на на чин и по-
ступ ку ко ји је уре ђен по себ ним про пи сом.

Кон тро лом из ста ва 1. овог чла на Упра ва про ве ра ва да ли је 
ко ри сник ин ве сти ци ју ре а ли зо вао у скла ду са ре ше њем о одо бра-
ва њу про јек та. 

Ре ше ње о ис пла ти ИПАРД под сти ца ја

Члан 30.
Ако је ад ми ни стра тив ном об ра дом и кон тро лом на ли цу ме-

ста утвр ђе но да зах тев ис пу ња ва про пи са не усло ве ди рек тор Упра-
ве ре ше њем од лу чу је о пра ву на ко ри шће ње ИПАРД под сти ца ја и 
на ла же ис пла ту ИПАРД под сти ца ја на на мен ски ра чун ко ри сни ка 
упи сан у Ре ги стар.

Ре ше њем из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се из нос сред ста-
ва ко ји се фи нан си ра сред стви ма прет при ступ не по мо ћи, од но сно 
бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, као и укуп ни из нос ИПАРД под сти ца ја.

Из нос сред ста ва ко ји се фи нан си ра сред стви ма прет при ступ-
не по мо ћи утвр ђу је се у из но су од 75% од укуп ног из но са ИПАРД 
под сти ца ја.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на са др жи и:
1) оба ве зу чу ва ња до ку мен та ци је у скла ду са за ко ном ко јим 

се уре ђу је по љо при вре да и ру рал ни раз вој;
2) оба ве зу при ма о ца сред ста ва да обе ле жи пред мет ин ве сти-

ци је;
3) оба ве зу при ма о ца сред ста ва да на мен ски ко ри сти, не оту-

ђи, ни ти омо гу ћи дру гом ли цу ко ри шће ње пред ме та ин ве сти ци је у 
пе ри о ду од пет го ди на од да на ис пла те;

4) оба ве зу при ма о ца сред ста ва да до пу сти у сва ком тре нут-
ку не сме тан при ступ и кон тро лу на ли цу ме ста ко ја се од но си на 
одо бре ни про је кат, као и оба ве зу да ва ња на увид це ло куп не до ку-
мен та ци је ве за не за одо бре ни про је кат овла шће ним ли ци ма: Упра-
ве, ор га на над ле жног за ре ви зи ју си сте ма спро во ђе ња про гра ма 
Европ ске уни је, На ци о нал ног фон да Ми ни стар ства фи нан си ја, 
Европ ске ко ми си је, Европ ског ре ви зор ског су да и Европ ске кан це-
ла ри је за бор бу про тив пре ва ра (ОЛАФ);

5) оба ве зу при ма о ца сред ста ва да вра ти нео сно ва но ис пла-
ће на сред ства у скла ду за ко ном ко јим се уре ђу је по љо при вре да и 
ру рал ни раз вој.

Обе ле жа ва ње пред ме та ин ве сти ци је

Члан 31.
Ко ри сник вр ши при вре ме но обе ле жа ва ње пред ме та ин ве сти-

ци је у из град њу објек та то ком ре а ли за ци је ин ве сти ци је, по ста вља-
њем та бле на гра ди ли шту у об ли ку да том у При ло гу 7  – Обе ле жа-
ва ње пред ме та ин ве сти ци је, ко ји је од штам пан уз овој пра вил ник 
и чи ни ње гов са став ни део (у да љем тек сту: При лог 7).

При ма лац сред ста ва вр ши стал но обе ле жа ва ње пред ме та ин-
ве сти ци је у ро ку од три ме се ца по сле ре а ли за ци је ин ве сти ци је у 
об ли ку да том у При ло гу 7 на ме сту ла ко ви дљи вом за јав ност.

При ма лац сред ста ва обез бе ђу је да пред мет ин ве сти ци је бу де 
обе ле жен на на чин из ста ва 2. овог чла на у ро ку од пет го ди на од 
да на ис пла те ИПАРД под сти ца ја.

При ма лац сред ста ва при др жа ва се свих оста лих оба ве за ве за-
них за озна ча ва ње пред ме та ин ве сти ци је у скла ду са Сек тор ским 
спо ра зу мом из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске ко ми си-
је о ме ха ни зми ма при ме не фи нан сиј ске по мо ћи Уни је Ре пу бли ци 
Ср би ји у окви ру ин стру мен та за прет при ступ ну по моћ у обла сти 
по др шке по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју (ИПАРД).

Кон тро ла на ли цу ме ста по сле ис пла те ИПАРД под сти ца ја

Члан 32.
По сле ис пла те ИПАРД под сти ца ја Упра ва про ве ра ва кон тро-

лом на ли цу ме ста да ли при ма лац сред ста ва на мен ски ко ри сти 
пред мет ин ве сти ци је, као и да ли се при др жа ва дру гих оба ве за у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је по љо при вре да и ру рал ни раз-
вој и овим пра вил ни ком.

Члан 33.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

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

Број 110-00-42/2017-09
У Бе о гра ду, 20. сеп тем бра 2017. го ди не

Ми ни стар,
Бра ни слав Не ди мо вић, с.р.

При лог 1

ЛИ СТА ПРИ ХВА ТЉИ ВИХ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА И ТРО ШКО ВА

2. ОП ШТИ ТРО ШАК
2.1. Тро шко ви за при пре му про јек та и тех нич ке до ку мен та ци је, као што су на кна де 
за ар хи тек те, ин же ње ре и дру ге кон сул тант ске на кна де
2.2. Тро шко ви из ра де сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну
2.3. Тро шко ви при пре ме до ку мен та ци је за ИПАРД под сти ца је (кон сул тант ске услу ге)
2.4. Студије изводљивости и друге студије у вези са пројектом/бизнис планови

ЛИ СТА ПРИ ХВА ТЉИ ВИХ ТРО ШКО ВА У ВЕ ЗИ СА ИЗ ГРАД ЊОМ
4. ГРА ЂЕ ВИН СКИ РА ДО ВИ
4.1. При прем ни ра до ви
4.2. Ру ше ње и де мон та жа
4.3. Зе мља ни ра до ви
4.4. Бе тон ски ра до ви
4.5. Ар ми ра но-бе тон ски ра до ви
4.6. Ин ста ла тер ски ра до ви
4.7. Сто лар ски ра до ви
4.8. Зи дар ски ра до ви
4.9. Изо ла ци о ни ра до ви
4.10. Кров но по кри вач ки ра до ви
4.11. Готове конструкције и елементи
5.2. ЗА НАТ СКИ РА ДО ВИ
5.1. Ли мар ски ра до ви
5.2. Сто лар ски ра до ви
5.3. Бра вар ски ра до ви
5.4. Ста кло ре зач ки ра до ви
5.5. Гип са ни ра до ви
5.6. Под не и зид не обло ге
5.7. Ка ме но ре зач ки ра до ви
5.8. Ке ра мич ки ра до ви
5.9. Пар ке тар ски ра до ви
5.10. Мо лер ски ра до ви и та па ци ра ње
5.11. Фасадни радови
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6. МОН ТА ЖНИ РА ДО ВИ
6.1. Елек тро-ин ста ла ци о ни ра до ви
6.2. Во до вод ни и ка на ли за ци о ни ра до ви
6.3. Га сне ин ста ла ци је
6.4. Инсталације централног грејања
8. ПЕЈ ЗА ЖНИ РА ДО ВИ И ПРИ ЛА ЗНИ ПУ ТЕ ВИ
8.1. Уре ђе ње екс те ри је ра
8.2. Из град ња уну тра шњих пу те ва
8.3. Пот пор ни и за штит ни зи до ви
8.4. Асфалтирање

3. ЛИ СТА ПРИ ХВА ТЉИ ВИХ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА И ТРО ШКО ВА 
ПО СЕК ТО РИ МА

Све ин ве сти ци је/тро шко ви на бро ја ни у овој ли сти мо гу да 
об у хва те хар двер и софт вер ко ји омо гу ћа ва ју про из вод не про це се 
(упра вља ње, над зор и кон тро лу). 

3.1. СЕК ТОР МЛЕ КА
3.1.1. Из град ња
3.1.1.1. Изградња објеката за прераду млека и млечних производа и сабирних 
центара (пријем сировина); термичка обрада (пастеризација/стерилизација/UHT/
ферментација); хлађење и складиштење готових производа; паковање и дистрибу-
ција; санитарна опрема (CIP систем); складиштење санитарне опреме и санитарних 
производа; складиштење полупроизвода анималног порекла који нису намењени за 
људску исхрану (затворени контејнери  – посуђе); складиштење материјала за па-
ковање и адитива; објекти за инсталацију вентилације и климатизације, хлађења 
и грејања; споредни енергетски објекти; изградња и/или реконструкција водовода 
(укључујући бунаре), система за снабдевање гасом, електричном енергијом (укљу-
чујући агрегате) и канализациони систем 
3.1.1.2. Из град ња обје ка та или по кри ве них про сто ра за чи шће ње и дез ин фек ци ју 
во зи ла 
3.1.1.3. Из град ња управ не згра де са пра те ћим објек ти ма (кан це ла ри је, ла бо ра то ри-
је, про сто ри је за од мор рад ни ка, про сто ри је за пре свла че ње и са ни тар не про сто ри-
је, скла ди ште за сред ства за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју) 
3.1.1.4. Из град ња обје ка та за пре ра ду млеч них пре ра ђе ви на, трет ман от пад них во-
да, упра вља ње от па дом и пре вен ци ју за га ђе ња ва зду ха 
3.1.1.5. Из град ња по стро је ња за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра са мак-
си мал ним ка па ци те том го ди шње по тро шње енер ги је по љо при вред ног пред у зе ћа/
га здин ства (со лар не енер ги је, ве тро тур би на, по стро је ња на би о ма су), укљу чу ју ћи 
по ве зи ва ње елек тра на на ди стри бу тив ну мре жу / од по стро је ња до објек та 
3.1.1.6. Из град ња уну тра шње пут не мре же и пар кинг ме ста у окви ру про сто ра у 
вла сни штву по љо при вред ног пред у зе ћа/га здин ства 
3.1.2. Опре ма
3.1.2.1. Опрема за пријем, утовар и складиштење (хлађење) млека (сабирни центри) 
до фазе испоруке са одговарајућим уређајима за мерење температуре 
3.1.2.2. Спе ци ја ли зо ва на во зи ла за тран спорт си ро вог мле ка са од го ва ра ју ћом опре-
мом (мер ни ин стру мен ти и уре ђа ји за узор ко ва ње) 
3.1.2.3. Опре ма за при јем, узор ко ва ње, уто вар, пре ра ду, тер мич ку об ра ду, од ле жа ва-
ње/вре ње, пу ње ње, ме ре ње, па ко ва ње и обе ле жа ва ње мле ка и млеч них пре ра ђе ви на 
3.1.2.4. Опре ма за ис пи ти ва ње ква ли те та мле ка
3.1.2.5. Опре ма за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју (сте ри ли за ци ју) обје ка та, опре-
ме, ала та, апа ра та и ма ши на, про сто ри ја за пре свла че ње оде ће и са ни тар них обје ка-
та (укљу чу ју ћи мер не уре ђа је) 
3.1.2.6. Опре ма за др жа ње и скла ди ште ње мле ка и млеч них пре ра ђе ви на (по ли це, 
ви љу шка ри, тран спор те ри, еле ва то ри итд.) 
3.1.2.7. IT хар двер и софт вер за ре ги стар мле ка и пра ће ње, кон тро лу и упра вља ње 
про це си ма про из вод ње и скла ди ште ња (са ин ста ла ци јом) 
3.1.2.8. Ла бо ра то риј ска опре ма (ис кљу чу ју ћи ста кла ри ју) за уну тра шњу упо тре бу  – 
део про из вод ног објек та 
3.1.2.9. Опре ма за од ла га ње и тран спорт при мар ног, се кун дар ног и тер ци јар ног ма-
те ри ја ла за па ко ва ње от па да 
3.1.2.10. Опре ма за пре ра ду млеч них пре ра ђе ви на и от па да, трет ман от пад них во да 
и упра вља ње от па дом 
3.1.2.11. Опре ма за при пре му (укљу чу ју ћи хе миј ску при пре му), аку му ла ци ју и ди-
стри бу ци ју во де, укљу чу ју ћи то плу и хлад ну (лед) во ду
3.1.2.12. Опре ма за обез бе ђе ње по себ них ми кро кли мат ских усло ва у про из вод њи 
и/или скла ди шним објек ти ма (укљу чу ју ћи опре му за кли ма ти за ци ју про сто ри ја  – 
вен ти ла ци ја, хла ђе ње/гре ја ње, су ше ње/вла же ње ва зду ха) 
3.1.2.13. Опре ма за пра ње и хи ги јен ско су ше ње ру ку то ком ра да и са ни тар не про-
сто ри је (укљу чу ју ћи ту ше ве), опре ма за про сто ри је за гар де ро бу, опре ма за чи шће-
ње, уре ђа ји за пра ње и дез ин фек ци ју оде ће и обу ће
3.1.2.14. Опре ма за фи зич ки, хе миј ски и би о ло шки трет ман от пад них во да и упра-
вља ње от па дом 
3.1.2.15. Ин ве сти ци је у тех но ло ги је ко је до при но се штед њи енер ги је и за шти ти жи-
вот не сре ди не 
3.1.2.16. Опре ма за пре вен ци ју за га ђе ња ва зду ха и об на вља ње рас тва ра ча 
3.1.2.17. Ин ве сти ци је у опре ма ње по стро је ња за про из вод њу енер ги је из об но вљи-
вих из во ра за соп стве ну по тро шњу: по себ но у со лар ну енер ги ју, по стро је ња на би о-
ма су, ко тло ве за са го ре ва ње би о ма се

3.2. СЕК ТОР МЕ СА
3.2.1. Изградња
3.2.1.1. Изградња кланица и објеката за прераду меса, пријем и привремени смештај 
животиња за клање; смештај болесних животиња или животиња за које се сумња да 
су заражене; просторије за обуздавање и клање животиња; објекти за производни 
процес; објекти (постројења) за хлађење меса; објекти за сечење и паковање меса; 
објекти за паковање изнутрица; објекти за отпремање меса; објекти који се кори-
сте искључиво за клање болесних или животиња за које се сумња да су болесне; 
објекти за складиштење стајњака или садржаја дигестивног тракта; објекти за од-
војено складиштење упакованог и неупакованог меса; хладњаче; објекти за скла-
диштење нуспроизвода животињског порекла који нису намењени за људску упо-
требу; постројења за инсталацију вентилације, климатизације, хлађења и грејања; 
споредна енергетска постројења; изградња и/или реконструкција система за водос-
набдевање (укључујући бунаре), снабдевање гасом, струјом (укључујући генерато-
ре) и канализациони систем
3.2.1.2. Из град ња обје ка та/про сто ри ја за про из вод њу пре ра ђе ви на од ме са; про сто-
ри је/објек ти за при јем, скла ди ште ње и/или се че ње ме са; про из вод ни објек ти, укљу-
чу ју ћи про сто ри је са по себ ним ми кро кли мат ским усло ви ма за про из вод њу; објек-
ти за па ко ва ње; објек ти за чу ва ње го то вих про из во да; објек ти за чу ва ње за чи на и 
дру гих ади ти ва ко ји се ко ри сте у про из вод њи; објек ти за скла ди ште ње ам ба ла же; 
објек ти за одво је но скла ди ште ње при бо ра, опре ме и по су да за чи шће ње, пра ње и 
дез ин фек ци ју; објек ти за одво је но са ку пља ње и скла ди ште ње нус про и зво да жи во-
тињ ског по ре кла ко ји ни су за људ ску упо тре бу; по стро је ња за ин ста ла ци ју вен ти ла-
ци је, кли ма ти за ци је, хла ђе ња и гре ја ња; спо ред на енер гет ска по стро је ња; из град ња 
и/или ре кон струк ци ја си сте ма за во до снаб де ва ње (укљу чу ју ћи бу на ре), снаб де ва ње 
га сом, стру јом (укљу чу ју ћи ге не ра то ре) и ка на ли за ци о ни си стем
3.2.1.3. Из град ња за скла ди ште ње го то вих про из во да жи во тињ ског по ре кла у усло-
ви ма кон тро ли са не тем пе ра ту ре и/или па ко ва ње и пре па ки ва ње про из во да жи во-
тињ ског по ре кла; објек ти за при јем и скла ди ште ње хра не; објек ти за скла ди ште ње 
по су да за па ко ва ње; објек ти за одво је но скла ди ште ње при бо ра, опре ме и по су да за 
чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју; објек ти за одво је но са ку пља ње и скла ди ште ње 
нус про и зво да жи во тињ ског по ре кла ко ји ни су за људ ску упо тре бу; објек ти за от-
пре ма ње ро бе; по стро је ња за ин ста ла ци ју вен ти ла ци је, кли ма ти за ци је, хла ђе ња и 
гре ја ња; спо ред на енер гет ска по стро је ња; из град ња и/или ре кон струк ци ја си сте ма 
за во до снаб де ва ње (укљу чу ју ћи бу на ре), снаб де ва ње га сом, стру јом (укљу чу ју ћи 
ге не ра то ре) и ка на ли за ци о ни си стем
3.2.1.4. Из град ња про сто ра са од го ва ра ју ћом опре мом за чи шће ње, пра ње и дез ин-
фек ци ју во зи ла за пре воз жи во ти ња 
3.2.1.5. Из град ња управ не згра де са пра те ћим објек ти ма (кан це ла ри је за ли цен-
ци ра не ве те ри на ре и ве те ри нар ске ин спек то ре, ла бо ра то ри је, про сто ри је за од мор 
рад ни ка, про сто ри је за пре свла че ње и са ни тар не про сто ри је, скла ди ште за сред ства 
за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју) 
3.2.1.6. Из град ња обје ка та за трет ман от пад них во да, упра вља ње от па дом и пре вен-
ци ја за га ђе ња ва зду ха 
3.2.1.7. Из град ња мре же уну тра шњих пу те ва и пар кинг ме ста уну тар има ња (про-
сто ра) у вла сни штву 
3.2.1.8. Из град ња по кри ве ног про сто ра за ис то вар жи во ти ња
3.2.1.9. Из град ња обје ка та за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју во зи ла за пре воз жи-
во ти ња 
3.2.1.10. Из град ња обје ка та за трет ман от пад них во да, упра вља ње от па дом и пре-
вен ци ја за га ђе ња ва зду ха
3.2.1.11. Из град ња по стро је ња за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра са 
мак си мал ним ка па ци те том го ди шње по тро шње енер ги је у окви ру по љо при вред-
ног пред у зе ћа/га здин ства (со лар не енер ги је, ве тро тур би на, по стро је ња на би о ма-
су), укљу чу ју ћи по ве зи ва ње елек тра на на ди стри бу тив ну мре жу / од по стро је ња до 
објек та
3.2.2. Опре ма
3.2.2.1. Опрема за истовар животиња и истоварне рампе
3.2.2.2. Опре ма за при јем, при вре ме ни сме штај, хра ње ње и по је ње жи во ти ња у про-
сто ру за че ка ње, чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ја про сто ра за че ка ње 
3.2.2.3. Опре ма за пре воз жи во ти ња уну тар кла ни це (у слу ча ју по вре ђе них или бо-
ле сних жи во ти ња) 
3.2.2.4. Опре ма за усме ра ва ње жи во ти ња то ком кре та ња у кла ни ци 
3.2.2.5. Опре ма за об у зда ва ње, ома мљи ва ње и кла ње жи во ти ња 
3.2.2.6. Опре ма за при јем си ро ви на
3.2.2.7. Си стем (де ло ви, опре ма) за тран спорт тру по ва и де ло ва тру па
3.2.2.8. Опре ма за се че ње тру по ва на кон ис кр ва ре ња
3.2.2.9. Уре ђа ји за ме ре ње уде ла ми шић ног тки ва у тру пу
3.2.2.10. Опре ма за са ку пља ње, при јем, скла ди ште ње (хлад ња ча), укла ња ње и пре-
ра ду нус про и зво да жи во тињ ског по ре кла ко ји ни су на ме ње ни људ ској упо тре би и 
кла нич ног от па да 
3.2.2.11. Опре ма за цен тре за са ку пља ње жи во тињ ског от па да
3.2.2.12. Опре ма за пре ра ду и па ко ва ње из ну три ца
3.2.2.13. Опре ма за пра жње ње и чи шће ње же лу да ца, бе ши ка и цре ва
3.2.2.14. Опре ма за се че ње, пре ра ду, па ко ва ње и обе ле жа ва ње
3.2.2.15. Уре ђа ји за хла ђе ње жи вин ских тру по ва (хла ђе ње ва зду шном стру јом или 
„чи ле ри ма”)
3.2.2.16. Опре ма за пре ра ду и скла ди ште ње ма сти
3.2.2.17. Опре ма за хла ђе ње и/или за мр за ва ње си ро ви на и го то вих про из во да, укљу-
чу ју ћи и уре ђа је за ме ре ње
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3.2.2.18. Опре ма за про из вод њу мле ве ног ме са, по лу пре ра ђе них про из во да од ме са, 
ме ха нич ки одво је ног ме са и го то вих ме сних пре ра ђе ви на
3.2.2.19. Опре ма за при јем, ру ко ва ње, чу ва ње и от пре му го то вих про из во да, са од-
го ва ра ју ћим уре ђа ји ма за ме ре ње
3.2.2.20. Опре ма за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју во зи ла и ка ве за
3.2.2.21. Опре ма за уну тра шње ве те ри нар ске кон тро ле (као део објек та, ин те грал ни 
део про јек та) 
3.2.2.22. Ла бо ра то риј ска опре ма, ис кљу чу ју ћи ста кла ри ју (ин те грал ни део про јек та) 
3.2.2.23. Опре ма за пра ће ње, ме ре ње и упра вља ње про це си ма про из вод ње и скла-
ди ште ња (са ин ста ла ци јом)
3.2.2.24. Опре ма за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју (сте ри ли за ци ју) обје ка та, 
опре ме, ала та, апа ра та и ма ши на
3.2.2.25. Опре ма за де тек ци ју ме та ла и/или дру гих фи зич ких ри зи ка
3.2.2.26. Опре ма за обез бе ђи ва ње по себ них ми кро кли мат ских усло ва у про из вод-
ним и/или скла ди шним про сто ри ма (укљу чу ју ћи опре му за кли ма ти за ци ју про сто-
ра  – хла ђе ње/гре ја ње, ису ши ва ње/овла жи ва ње ва зду ха) 
3.2.2.27. Опре ма за пра ње и хи ги јен ско су ше ње ру ку у опе ра тив ним објек ти ма и 
са ни тар ним про сто ри ја ма (укљу чу ју ћи ту ше ве), опре ма за про сто ри је за сме штај 
гар де ро бе, опре ма за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју оде ће и обу ће
3.2.2.28. Опре ма за фи зич ки, хе миј ски и би о ло шки трет ман от пад них во да, упра-
вља ње от па дом и пре вен ци ју за га ђе ња ва зду ха
3.2.2.29. Опре ма за пре вен ци ју за га ђе ња ва зду ха и об на вља ње рас тва ра ча
3.2.2.30. Ин ве сти ци је у опре ма ње по стро је ња за об но вљи ву енер ги ју за соп стве не 
по тре бе: по себ но у со лар ну енер ги ју, по стро је ња на би о ма су, ко тло ве за са го ре ва ње 
би о ма се
3.2.2.31. Опре ма за ру ко ва ње, уто вар, ис то вар и уну тра шњи пре воз си ро ви на и про-
из во да 

3.3. СЕК ТОР ВО ЋА И ПО ВР ЋА
3.3.1. Изградња
3.3.1.1. Изградња објеката за прераду (објекти за складиштење сировина, прање/
чишћење, сортирање, прераду, конзервирање, сушење, замрзавање анализу готових 
производа итд.) за воће, поврће; објеката за складиштење амбалаже, адитива и гото-
вих производа, објеката за прање и чишћење, постројења за инсталацију вентила-
ције, климатизације, грејања и превенцију загађења ваздуха, споредни енергетски 
објекти; изградња и/или реконструкција система за водоснабдевање (укључујући бу-
наре), снабдевање гасом, струјом (укључујући генераторе) и канализациони систем 
3.3.1.2. Из град ња управ не згра де са пра те ћим објек ти ма (кан це ла ри је, ла бо ра то ри-
је, про сто ри је за од мор рад ни ка, про сто ри је за пре свла че ње и са ни тар не про сто ри-
је, скла ди ште за сред ства за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју) 
3.3.1.3. Из град ња обје ка та за пре ра ду по лу про и зво да и трет ман от пад них во да, 
упра вља ње от па дом и пре вен ци ју за га ђе ња ва зду ха 
3.3.1.4. Из град ња по стро је ња за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра са 
мак си мал ним ка па ци те том го ди шње по тро шње енер ги је у окви ру по љо при вред-
ног пред у зе ћа/га здин ства (со лар не енер ги је, ве тро тур би на, по стро је ња на би о ма-
су), укљу чу ју ћи по ве зи ва ње елек тра на на ди стри бу тив ну мре жу / од по стро је ња до 
објек та 
3.3.1.5. Из град ња мре же уну тра шњих пу те ва и пар кинг ме ста уну тар про сто ра у 
вла сни штву пред у зе ћа/га здин ства 
3.3.2. Опре ма
3.3.2.1. Опрема за сушење и/или прање, чишћење и сортирање 
3.3.2.2. Опре ма и уре ђа ји за пре ра ду, па ко ва ње, обе ле жа ва ње и при вре ме но скла ди-
ште ње, укљу чу ју ћи ли ни је за пу ње ње, ма ши не за па ко ва ње, ма ши не за обе ле жа ва-
ње и дру га спе ци ја ли зо ва на опре ма 
3.3.2.3. Опре ма за тер мич ку об ра ду (сте ри ли за ци ја/ па сте ри за ци ја/ блан ши ра ње)
3.3.2.4. Опре ма и уре ђа ји за хла ђе ње и за мр за ва ње
3.3.2.5. Опре ма за ве штач ку вен ти ла ци ју, кли ма ти за ци ју, хла ђе ње и гре ја ње обје ка-
та за пре ра ду и скла ди ште ње 
3.3.2.6. Опре ма за пре воз во ћа и по вр ћа (бокс па ле те, пла стич ни кон теј не ри итд.) 
3.3.2.7. Уре ђа ји за пре воз у кру гу објек та у скла ду са зах те ви ма про јек та 
3.3.2.8. Опре ма и уре ђа ји за трет ман от пад них во да (фи зич ки, хе миј ски и би о ло шки 
трет ман), упра вља ње от па дом и спре ча ва ње за га ђе ња ва зду ха 
3.3.2.9. Опре ма за пре вен ци ју за га ђе ња ва зду ха и об на вља ње рас тва ра ча
3.3.2.10. Опре ма за пра ње и хи ги јен ско су ше ње ру ку у опе ра тив ним објек ти ма и 
са ни тар ним про сто ри ја ма (укљу чу ју ћи ту ше ве), опре ма за про сто ри је за сме штај 
гар де ро бе, опре ма за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју оде ће и обу ће 
3.3.2.11. Опре ма за при јем си ро ви на
3.3.2.12. Ла бо ра то риј ска опре ма, ис кљу чу ју ћи ста кла ри ју (ин те грал ни део про јек та)
3.3.2.13. Опре ма за де тек ци ју ме та ла и/или дру гих фи зич ких ри зи ка
3.3.2.14. Опре ма за скла ди ште ње си ро ви на и го то вих про из во да, у скла ду са зах те-
ви ма про јек та 
3.3.2.15. Ин ве сти ци је у опре ма ње по стро је ња за об но вљи ву енер ги ју за соп стве не 
по тре бе: по себ но у со лар ну енер ги ју, по стро је ња на би о ма су, ко тло ве за са го ре ва ње 
би о ма се.

При лог 2

ЛИ СТА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Број у бри сел ској 
но мен кла ту ри

Опис про из во да

По гла вље 1 Жи ве жи во ти ње
По гла вље 2 Ме со и је сти ви кла нич ни про из во ди
По гла вље 3 Ри бе и ра ко ви, шкољ ке
По гла вље 4 Мле ко и дру ги млеч ни про из во ди; ја ја жи ви не; при род ни мед
По гла вље 5
05.04 Цре ва, бе ши ке и же лу ци жи во ти ња (осим ри ба), це ли и њи-

хо ви ко ма ди
05.15 Про из во ди жи во тињ ског по ре кла ко ји ни су спо ме ну ти ни-

ти укљу че ни на дру гом ме сту; мр тве жи во ти ње из по гла-
вља 1 или 3, не у по тре би ве за људ ску ис хра ну:

По гла вље 6 Жи во др ве ће и дру ге биљ ке; лу ко ви це, ко ре ње и слич но; 
ре за но цве ће и укра сно ли шће

По гла вље 7 Је сти во по вр ће, не ко ко ре ње и го мо љи
По гла вље 8 Је сти во во ће и ора ша сти пло до ви; ко ре агру ма, ди ња и лу-

бе ни ца
По гла вље 9 Ка фа, чај, за чи ни, ис кљу чу ју ћи ма те чај (та риф ни број 09.03)
По гла вље 10 Жи та ри це
По гла вље 11 Про из во ди млин ске ин ду стри је; слад; шкроб; ину лин; глу тен
По гла вље 12 Уља но се ме ње и пло до ви; ра зно зр не вље, се ме ње и пло до-

ви; ин ду стриј ско и ле ко ви то би ље; сла ма и сточ на хра на
По гла вље 13
ис кљу чу ју ћи 13.03 Пек тин
По гла вље 15
15.01 Пре ра ђе на свињ ска маст (укљу чу ју ћи са ло) и жи вин ска 

маст
15.02 Не пре ра ђе на лој го ве да, ова ца или ко за, и про из во ди ових 

ло је ва
15.03 Сте а рин из свињ ске ма сти, уље из свињ ске ма сти, оле о сте-

а рин, олео уље и уље из ло ја, не е мул го ва ни, не ме ша ни ни-
ти на дру ги на чин об ра ђе ни

15.04 Ма сти и уља ри ба и мор ских си са ра, ра фи ни ра ни или не-
ра фи ни ра ни

15.07 Ста бил на биљ на уља, теч на и чвр ста, си ро ва, ра фи ни ра на 
или пре чи шће на

15.12 Ма сти и уља жи во тињ ског или биљ ног по ре кла, хи дро ге-
ни зо ва ни ра фи ни са ни или не ра фи ни са ни, али да ље нео бра-
ђе ни

15.13. Мар га рин, ими та ци ја са ла и дру ге је сти ве ма сти
15.17 Оста ци до би је ни при пре ра ди ма сних са сто ја ка или во ско-

ва жи во тињ ског или биљ ног по ре кла
По гла вље 16 Пре ра ђе ви не ме са, ри ба, ра ко ва, шкољ ки
По гла вље 17
17.01 Ше ћер ше ћер не ре пе и ше ћер не тр ске, чврст
17.02 Оста ли ше ће ри; ше ћер ни си ру пи; ве штач ки мед (ме шан 

или не са при род ним ме дом); ка ра мел
17.03 Ме ла се, обез бо је на или не 
17.05(*) Аро ма ти зо ва ни или обо је ни ше ће ри, си ру пи и ме ла са 

(укљу чу ју ћи ва ни лин ше ћер или ва ни лин), уз из у зе так воћ-
ног со ка с до дат ком ше ће ра у би ло ко јој раз ме ри

По гла вље 18
18.01 Ка као у зр ну, це ли или ло мље ни, си ро ви или пр же ни
18.02 Љу ске, ко ре, оп не и от па ци ка каа
По гла вље 20 Про из во ди по вр ћа, во ћа или оста лих де ло ва би ља ка
По гла вље 22
22.04 Ко ми на гро жђа, у фер мен та ци ји, или са за у ста вље ним вре-

њем без до да ва ња ал ко хо ла
22.05 Ши ра; ко ми на гро жђа чи ја је фер мен та ци ја за у ста вље на до-

дат ком ал ко хо ла
22.07 Оста ла фер мен ти са на пи ћа (нпр. ја бу ко ва ча, кру шко ва ча, 

ме до ви на)
ис кљу чу ју ћи 22.08(*)
искључујући 22.09(*)

Етил ал ко хол или не у трал ни ал ко хо ли, де на ту сан или не, 
би ло ко је ја чи не, до би јен из по љо при вред них про из во да 
на ве де них у Анек су 1, ис кљу чу ју ћи ли ке ре, оста ла ал ко-
хол на пи ћа и сло же ни ал ко хол ни пре па ра ти (по зна ти као 
„кон цен тро ва ни екс трак ти”)  – за упо тре бу у про из вод њи 
пи ћа 

22.10 Сир ће и сир ћет не за ме не
По гла вље 23 Оста ци и от па ци пре храм бе не ин ду стри је; при пре мље на 

жи во тињ ска хра на
По гла вље 24
24.01 Не пре ра ђе ни ду ван, ду ван ски от па ци
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По гла вље 45
45.01 При род на плу та, нео бра ђе на, дро бље на, гра ну ли са на или 

мле ве на; от па ци плу те
По гла вље 54
54.01 Лан, си ров или пре ра ђен, али не пре ден; ла не на ку чи на и 

от па ци (укљу чу ју ћи от пад ну пре ђу и це па не тек стил не ма-
те ри ја ле)

По гла вље 57
57.01 Пра ва ко но пља (Cannabissativa) си ро ва или пре ра ђе на, али 

не пре де на; ку чи на и от па ци ко но пље (укљу чу ју ћи от пад ну 
пре ђу и це па не тек стил не ма те ри ја ле)

(*) До пу ње но чла ном 1. Уред бе број 7а Ве ћа Европ ске еко ном ске за јед ни це од 18. 
де цем бра 1959. го ди не (Слу жбе ни лист број 7., 30. 1. 1961., стр. 71/612)

При лог 3

ЛИ СТА ПРИ ХВА ТЉИ ВИХ ЗЕ МА ЉА
 
ДР ЖА ВЕ: Аустри ја, Бел ги ја, Бу гар ска, Че шка Ре пу бли ка, 

Хр ват ска, Ки пар, Дан ска, Есто ни ја, Фин ска, Фран цу ска, Не мач ка, 
Грч ка, Ма ђар ска, Ир ска, Ита ли ја, Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Лук сем-
бург, Мал та, Хо лан ди ја, Пољ ска, Пор ту га ли ја, Ру му ни ја, Сло вач-
ка, Сло ве ни ја, Шпа ни ја, Швед ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Ал ба ни ја, 
Бо сна и Хер це го ви на, Цр на Го ра, Ср би ја, Тур ска, бив ша Ју го сло-
вен ска Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, Исланд, Лин хе штајн, Нор ве шка, 
Ал жир, Јер ме ни ја, Азер беј џан, Бе ло ру си ја, Еги пат, Гру зи ја, Изра-
ел, Јор дан, Ли бан, Ли би ја, Мол да ви ја, Ма ро ко, Си ри ја, Ту нис, 
Укра ји на и Па ле сти на.

При лог 4 

ЈЕД НО СТА ВАН ПО СЛОВ НИ ПЛАН

А. ОП ШТЕ СМЕР НИ ЦЕ
Овај фор мат, за јед но са excel форматом* чи ни по слов ни 

план, ко ји је по треб но по пу ни ти у скла ду са при ло же ним упут-
стви ма и пре да ти Упра ви за аграр на пла ћа ња. На осно ву при ло же-
них до ку ме на та се до но си оце на о еко ном ској одр жи во сти под но-
си о ца зах те ва и са мог про јек та, ко ји је пред мет зах те ва за до де лу 
сред ста ва из ИПАРД про гра ма. 

По слов ни план се до ста вља у јед ном ори ги нал ном при мер ку 
(по треб но је по пу ни ти оба фор ма та пре ма при ло же ним упут стви-
ма и ну ме ри са ти сва ку стра ни цу по слов ног пла на). За по пу ња ва-
ње excelформата ко ри сти се елек трон ска вер зи ја (об ја вље на на 
веб-стра ни Упра ве за аграр на пла ћа ња, http://www.uap.gov.rs). По-
пу ње не та беле у excelформату нео п ход но је пре да ти и на ЦД-у 
(у слу ча ју не скла да из ме ђу штам па ног до ку мен та и до ку мен та на 
ЦД-у, као ре ле ван тан ће се сма тра ти штам па ни до ку мент).

У excelформату се мо гу до да ва ти до дат ни ре до ви и ко ло не 
у за ви сно сти од по тре ба за из ра ду по слов ног пла на. У слу ча ју да 
под но си лац зах те ва не мо же да по пу ни од ре ђе не по дат ке у са др-
жа ју или у по треб ним та бе ла ма по слов ног пла на, по треб но је да 
уне се озна ку „/” и до дат но по ја сни раз ло ге због ко јих по да ци ни су 
уне ти. 

1. РЕ ЗИ МЕ ПО СЛОВ НОГ ПЛА НА 
Ре зи ме по слов ног пла на са др жи са же ти при каз кључ них ин-

фор ма ци ја о основ ним по слов ним ак тив но сти ма, као и о пла ни ра-
ним ин ве сти ци ја ма (кра так опис про из во да/услу га, основ не по дат-
ке о про из вод ном про це су, кра ћи ре зул тат ис тра жи ва ња тр жи шта 
и фи нан сиј ски ефе кат). Са ста вља се на кра ју ње го ве из ра де и чи ни 
ње го во пр во по гла вље, јер пред ста вља ре ка пи ту ла ци ју, са же тих, 
нај зна чај ни јих ре зул та та по слов ног пла на.

2. ОП ШТИ ПО ДА ЦИ 

2.1. Ин фор ма ци је о под но си о цу зах те ва

Попунитетабелу„2.1.Информацијеоподносиоцу”,датуу
excelформату.
 – – – – – – – – – –
* За по пу ња ва ње та бе ла у excelформату ко ри сти се елек трон ска вер зи ја ко ја се 

на ла зи на ин тер нет стра ни ци Упра ве за аграр на пла ћа ња, http://www.uap.gov.rs.

2.2. Ин фор ма ци је о про јек ту 

Попунити табелу „9. Добијени резултати”, дату у excel
формату.

2.2.1.Описпројекта

У овом де лу По слов ног пла на тре ба на ве сти вр сту ода бра не 
ин ве сти ци је(а) и опи са ти про из вод(е) и услу гу(е) ко је под но си лац 
пла ни ра да про из ве де/пру жи на кон ре а ли за ци је ин ве сти ци је. Ако 
се по слов ни план ра ди за от куп ни или са бир ни цен тар за про из-
вод се сма тра про из вод ко ји се от ку пљу је или са би ра. На ве сти да 
ли се ра ди о уса вр ша ва њу/про ши ре њу већ по сто је ће про из вод ње, 
по кре та њу но ве про из вод ње или је про је кат са мо ста лан од по сто-
је ћих по слов них ак тив но сти.

При ли ком опи са узе ти у об зир да сва ула га ња мо ра ју би ти 
ве за на за про из вод њу по љо при вред них про из во да на ве де них у 
При ло гу 2 Пра вил ни ка. 

Опи са ти свр ху ин ве сти ци је и по ја сни ти, ре а ли за ци ји ко јих 
ци ље ва она до при но си, нпр. ускла ђи ва ње са стан дар ди ма, сма ње-
ње тро шко ва про из вод ње, но ве тр жи шне при ли ке итд.

2.2.2.Проценапотражње

Обра зло жи ти, за што се оче ку је по тра жња за од го ва ра ју ћим 
про из во дом/услу гом и об ја сни ти на ко ји на чин је про це ње на по-
тра жња за истим. На ве сти трен до ве по тра жње. Уко ли ко по сто је 
кван ти та тив ни по да ци, опи са ти их и на ве сти из во ре. На ве сти по-
сто је ће куп це, од но сно уко ли ко се ра ди о но вом по сло ва њу, на ве-
сти пла ни ра не куп це. 

2.2.3.Циљпројекта

Опи са ти про је кат у скла ду са ци љем/еви ма ода бра ним у 
обра сцу зах те ва.

2.2.4.Планспровођењаинвестиције(временскадинамика)

На ве сти глав не ак тив но сти и пла ни ра ни вре мен ски рас по ред 
за ре а ли за ци ју ин ве сти ци је:

 – пла ни ра ни да тум по чет ка ин ве сти ци је;
 – пла ни ра ни да тум за вр шет ка ин ве сти ци је;
 – тра ја ње ак тив но сти у ме се ци ма.

3. ПРО ИЗ ВОД НИ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ И ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА  
ПРО ИЗ ВОД ЊЕ

3.1. Опис

Опи ши те тех нич ко-тех но ло шки про цес, тре нут не и бу ду ће 
тех нич ко-тех но ло шке и про из вод не ка па ци те те, тре нут ну си ту а-
ци ју и по тре бу за ин ве сти ра ње у но ви про је кат. На ве сти тре нут-
не тех нич ко-тех но ло шке усло ве (по сто је ћа опре ма, зе мљи ште, 
објек ти). На ве сти, ка ко ће се но ви про је кат укло пи ти у по сто је ће 
објек те. Та ко ђе тре ба ана ли зи ра ти тех нич ко-тех но ло шке аспек-
те про из вод ње ко ја се вр ши на кон им пле мен та ци је ин ве сти ци је. 
Тех но ло шки про цес мо ра да бу де пред ста вљен уред но по свим 
фа за ма. Ов де тре ба пред ста ви ти укуп ну ко ли чи ну ин пу та и аут-
пу та ко ји се об ра чу на ва ју у је ди ни ца ма ме ре за укуп ну ин ве сти-
ци ју. Тех нич ки по да ци ће та ко ђе пру жи ти ин фор ма ци је о основ-
ним сред стви ма по треб ним за ре а ли за ци ју ин ве сти ци је. Ако је 
ин ве сти ци о ним про грам пла ни ра но да се по ве ћа ка па ци тет, ана-
ли за тре ба да об ја сни да ли ће но ва ин ве сти ци ја има ти исту тех-
но ло ги ју или ће по бољ ша ти тех нич ко-тех но ло шки ни во. Тех нич-
ки аспек ти ове ана ли зе се од но се на из град њу обје ка та, ку по ви ну 
опре ме и ме ха ни за ци је нео п ход не за функ ци о ни са ње про јек та. 
Тех нич ко-тех но ло шка ана ли за зах те ва та бе лар ни при каз по да та ка, 
од но сно фи зич ке па ра ме та ре ре ле вант не за фи нан сиј ску ана ли зу, 
ко ји тре ба да бу ду на ве де ни у та бе ла ма. Та ко ђе об у хва та сле де ћа 
пи та ња: из бор од го ва ра ју ће тех но ло ги је (из бор вр сте тех но ло ги је 
у ве зи са пре ра ђи вач ком ин ду стри јом); тех но ло шки по сту пак у пе-
ри о ду ин ве сти ра ња; тех но ло шки по сту пак у ре дов ном ко ри шће њу 
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ин ве сти ци је; нео п ход ни објек ти, нео п ход на опре ма, нео п ход на 
ме ха ни за ци ја. 

3.2. Струк ту ра и обим про из вод ње

Попунитетабелу„3.2.Структураиобимпроизводње”,да-
тууexcelформату.

У та бе ли тре ба при ка за ти по сто је ћи, ако је ин ве сти ци ја ве за-
на за по сто је ћу про из вод њу и пла ни ра ни обим про из вод ње за сва-
ки про из вод, ис ка зан у је ди ни ца ма ме ре, за сва ку го ди ну тра ја ња 
про јек та.

3.3. Тро шак ма те ри јал них ин пу та 

Попунитетабелу„3.3.Трошакматеријалнихинпута”,дату
уexcelформату.

3.4. Струк ту ра и ди на ми ка ма те ри јал них и не ма те ри јал них 
тро шко ва

Попунитетабелу „3.4. Структура и динамикаматеријал-
нихинематеријалнихтрошкова”,датууexcelформату.

4. ЗА ПО СЛЕ НИ

4.1. Опис

На ве сти ко упра вља сва ко днев ним по слом, ње го во обра зо ва-
ње, при ка за ти ор га ни за ци о ну ше му (у слу ча ју ви ше од 10 стал но 
за по сле них), план за по шља ва ња и ква ли фи ка ци о ну струк ту ру у 
скла ду са бу ду ћом ин ве сти ци јом. 

4.2. Ди на ми ка за по сле них

Попунитетабелу„4.2.Динамиказапослених”,датууexcel
формату.

5. ЗА ДО ВО ЉА ВА ЊЕ СТАН ДАР ДА

Украт ко опи са ти ути цај про јек та на жи вот ну сре ди ну и на 
до бро бит жи во ти ња, као и да ли ће про је кат ис пу ни ти стан дар де 
Европ ске уни је, по љо при вред но га здин ство ис пу ња ва или ће ис-
пу ни ти ми ни мум на ци о нал них стан дар да на кра ју ин ве сти ци је, из 
ових обла сти.

6. ЛО КА ЦИ ЈА И ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА

6.1. Опис

Овај оде љак опи су је ло ка ци ју по слов не ак тив но сти или по-
љо при вред не про из вод ње, ве зу са пу те ви ма и усло ви ма на пу те-
ви ма (ло кал ни, ре ги о нал ни, ауто пут, не ка те го ри зи ран пут), уда-
ље ност од град ских цен та ра, уда ље ност од тр жи шта за про да ју и 
ку по ви ну, рас по ло жи ви из во ри енер ги је, во до снаб де ва ње (укљу-
чу ју ћи и до ступ ност во де за на вод ња ва ње) итд. За пла ни ра не но ве 
ин ве сти ци је по треб но је да ти кра так опис пред но сти иза бра не ло-
ка ци је. Утвр ди ти ма кро ло ка ци ју (ода бир ре ги је), ми кро ло ка ци ју 
(пре ци зно од ре ди те ме сто уну тар ре ги је) и на ве сти по треб не до-
зво ле. Об ја сни ти ка ко се вр ши ди стри бу ци ја про из во да куп ци ма, 
од про из вод не ли ни је до по тро ша ча. 

7. ЕКО НОМ СКО ФИ НАН СИЈ СКА АНА ЛИ ЗА

7.1. План про да је

На ве сти ко ли чи не по сто је ће про да је, као и про да је ко ја се 
пла ни ра као ре зул тат спро во ђе ња про јек та. Оправ да ти те ко ли чи-
не узи ма ју ћи у об зир по сто је ће и бу ду ће про из вод не ка па ци те те и 
тр жи шну по зи ци ју. По треб но је на ве сти це не про из во да и обра-
зло жи ти те це не у скла ду са си ту а ци јом на тр жи шту.

Попунитетабелу„7.1.Планпродаје”,датууexcelформату.

7.2. Укуп ни при хо ди

Попунитетабелу„7.2.Укупниприходи”,датууexcelфор-
мату.

Акопостојеприходиодподстицаја,истеописатиинавести
покојојосновинационалнихпрописасеостварујутиподстицаји.

7.3. Об ра чун амор ти за ци је

Попунитетабелу„7.3.Обрачунамортизације”,датууexcel
формату.

7.4. Струк ту ра и ди на ми ка ула га ња

Попунитетабелу„7.4.Структураидинамикаулагања”,да-
тууexcelформату.

7.5. Из во ри фи нан си ра ња и об ра чун кре дит них оба ве за

Опи са ти кре дит не усло ве, по пут из но са кре ди та, ва лу те кре-
ди та, ка мат не сто пе, усло ве ко ри шће ња кре ди та (ди на ми ка ко ри-
шће ња и крај њи да тум ко ри шће ња кре ди та), ди на ми ку от пла те (ме-
сеч на, квар тал на, по лу го ди шња, го ди шња), грејс пе ри од, на кна де 
ве за не за кре дит. Из нос ИПАРД сред ста ва тре ба да бу де укљу чен у 
ову та бе лу, уко ли ко се пла ни ра да се ис ко ри сте за сма ње ње ду га по 
кре ди ту, у го ди ни ка да се оче ку је ње гов при лив. Одво је но при ка за ти 
об ра чун кре дит них оба ве за пред ме та зах те ва за до де лу сред ста ва из 
ИПАРД про гра ма, од по сто је ћих кре ди та. Уко ли ко по сто ји от плат-
ни план за пла ни ра не и по сто је ће кре ди те, по треб но је при ло жи ти. 

Попунитетабелу„7.5.Изворифинансирањаиобрачункре-
дитнихобавеза”,датууexcelформату.

7.6. Про јек ци ја Би лан са успе ха

Попунитетабелу„7.6.Билансуспеха”,датууexcelформату.

7.7. Нов ча ни ток

Попунитетабелу„7.7.Новчаниток”,датууexcelформату.

8. ЕКО НОМ СКА ОЦЕ НА ПРО ЈЕК ТА

8.1. Ста тич ка оце на ефи ка сно сти 

Ста тич ки при ступ оце ни про јек та под ра зу ме ва ана ли зу ње го-
ве ефи ка сно сти ко ри шће њем по да та ка о успе шно сти по сло ва ња у 
ре пре зен та тив ној го ди ни. За ста тич ку оце ну ефи ка сно сти про јек та 
ко ри сти се по ка за тељ од но са при хо да и рас хо да. По да ци за про ра-
чун по ка за те ља се узи ма ју из Би лан са успе ха. 

Попунитетабелу„8.1.Статичкаоценаефикасностипро-
јекта”,датууexcelформату.
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При лог 5

СЛО ЖЕН ПО СЛОВ НИ ПЛАН 

А. ОП ШТЕ СМЕР НИ ЦЕ

Овај фор мат, за јед но са excel форматом* чи ни по слов ни 
план, ко ји је по треб но по пу ни ти у скла ду са при ло же ним упут-
стви ма и пре да ти Упра ви за аграр на пла ћа ња. На осно ву при ло же-
них до ку ме на та се до но си оце на о еко ном ској одр жи во сти под но-
си о ца зах те ва и са мог про јек та, ко ји је пред мет зах те ва за до де лу 
сред ста ва из ИПАРД про гра ма.

По слов ни план се до ста вља у јед ном ори ги нал ном при мер ку 
(по треб но је по пу ни ти оба фор ма та пре ма при ло же ним упут стви-
ма и ну ме ри са ти сва ку стра ни цу по слов ног пла на). За по пу ња ва-
ње excelформата ко ри сти се елек трон ска вер зи ја (об ја вље на на 
веб-стра ни Упра ве за аграр на пла ћа ња, http://www.uap.gov.rs). По-
пу ње не та беле у excelформату нео п ход но је пре да ти и на ЦД-у 
(у слу ча ју не скла да из ме ђу штам па ног до ку мен та и до ку мен та на 
ЦД-у, као ре ле ван тан ће се сма тра ти штам па ни до ку мент).

У excelформату се мо гу до да ва ти до дат ни ре до ви и ко ло-
не у за ви сно сти од по тре ба за из ра ду по слов ног пла на. У слу ча-
ју да под но си лац зах те ва не мо же да по пу ни од ре ђе не по дат ке у 
 – – – – – – – – – –
* За по пу ња ва ње та бе ла у excelформату ко ри сти се елек трон ска вер зи ја ко ја се 

на ла зи на ин тер нет стра ни ци Упра ве за аграр на пла ћа ња, http://www.uap.gov.rs.

са др жа ју или у по треб ним та бе ла ма по слов ног пла на, по треб но је 
да уне се озна ку „/” и до дат но по ја сни раз ло ге због ко јих по да ци 
ни су уне ти. 

1. РЕ ЗИ МЕ ПО СЛОВ НОГ ПЛА НА 

Ре зи ме по слов ног пла на са др жи са же ти при каз кључ них ин-
фор ма ци ја о основ ним по слов ним ак тив но сти ма, као и о пла ни ра-
ним ин ве сти ци ја ма (кра так опис про из во да/услу га, основ не по дат-
ке о про из вод ном про це су, кра ћи ре зул тат ис тра жи ва ња тр жи шта 
и фи нан сиј ски ефе кат). Са ста вља се на кра ју ње го ве из ра де и чи ни 
ње го во пр во по гла вље, јер пред ста вља ре ка пи ту ла ци ју, са же тих, 
нај зна чај ни јих ре зул та та по слов ног пла на.

2. ОП ШТИ ПО ДА ЦИ

2.1. Ин фор ма ци је о под но си о цу зах те ва

Попунитетабелу„2.1.Информацијеоподносиоцу”,датуу
excelформату.

2.2. Ин фор ма ци је о про јек ту 

Попунити табелу „9. Добијени резултати”, дату у excel
формату.
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2.2.1.Описпројекта

У овом де лу По слов ног пла на тре ба на ве сти вр сту ода бра не 
ин ве сти ци је(а) и опи са ти про из вод(е) и услу гу(е) ко је под но си лац 
пла ни ра да про из ве де/пру жи на кон ре а ли за ци је ин ве сти ци је. Ако 
се по слов ни план ра ди за от куп ни или са бир ни цен тар за про из-
вод се сма тра про из вод ко ји се от ку пљу је или са би ра. На ве сти да 
ли се ра ди о уса вр ша ва њу/про ши ре њу већ по сто је ће про из вод ње, 
по кре та њу но ве про из вод ње или је про је кат са мо ста лан од по сто-
је ћих по слов них ак тив но сти.

При ли ком опи са узе ти у об зир да сва ула га ња мо ра ју би ти 
ве за на за про из вод њу по љо при вред них про из во да на ве де них у 
При ло гу 2 Пра вил ни ка. 

Опи са ти свр ху ин ве сти ци је и по ја сни ти, ре а ли за ци ји ко јих 
ци ље ва она до при но си, нпр. ускла ђи ва ње са стан дар ди ма, сма ње-
ње тро шко ва про из вод ње, но ве тр жи шне при ли ке итд.

2.2.2.Проценапотражње

Обра зло жи ти, за што се оче ку је по тра жња за од го ва ра ју ћим 
про из во дом/услу гом и об ја сни ти на ко ји на чин је про це ње на по-
тра жња за истим. На ве сти трен до ве по тра жње. Уко ли ко по сто је 
кван ти та тив ни по да ци, опи са ти их и на ве сти из во ре. На ве сти по-
сто је ће куп це, од но сно уко ли ко се ра ди о но вом по сло ва њу, на ве-
сти пла ни ра не куп це. 

2.2.3.Циљпројекта

Опи са ти про је кат у скла ду са ци љем/еви ма ода бра ним у 
обра сцу зах те ва.

2.2.4.Планспровођењаинвестиције(временскадинамика)

На ве сти глав не ак тив но сти и пла ни ра ни вре мен ски рас по ред 
за ре а ли за ци ју ин ве сти ци је:

 – пла ни ра ни да тум по чет ка ин ве сти ци је;
 – пла ни ра ни да тум за вр шет ка ин ве сти ци је; 
 – тра ја ње ак тив но сти у ме се ци ма.

3. ПРО ИЗ ВОД НИ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ И ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА  
ПРО ИЗ ВОД ЊЕ

3.1. Опис

Опи ши те тех нич ко-тех но ло шки про цес, тре нут не и бу ду ће 
тех нич ко-тех но ло шке и про из вод не ка па ци те те, тре нут ну си ту а-
ци ју и по тре бу за ин ве сти ра ње у но ви про је кат. На ве сти тре нут-
не тех нич ко-тех но ло шке усло ве (по сто је ћа опре ма, зе мљи ште, 
објек ти). На ве сти, ка ко ће се но ви про је кат укло пи ти у по сто је ће 
објек те. Та ко ђе тре ба ана ли зи ра ти тех нич ко-тех но ло шке аспек-
те про из вод ње ко ја се вр ши на кон им пле мен та ци је ин ве сти ци је. 
Тех но ло шки про цес мо ра да бу де пред ста вљен уред но по свим 
фа за ма. Ов де тре ба пред ста ви ти укуп ну ко ли чи ну ин пу та и аут-
пу та ко ји се об ра чу на ва ју у је ди ни ца ма ме ре за укуп ну ин ве сти ци-
ју. Тех нич ки по да ци ће та ко ђе пру жи ти ин фор ма ци је о основ ним 
сред стви ма по треб ним за ре а ли за ци ју ин ве сти ци је. Ако је ин ве-
сти ци о ним про грам пла ни ра но да се по ве ћа ка па ци тет, ана ли за 
тре ба да об ја сни да ли ће но ва ин ве сти ци ја има ти исту тех но ло ги-
ју или ће по бољ ша ти тех нич ко-тех но ло шки ни во. Тех нич ки аспек-
ти ове ана ли зе се од но се на из град њу обје ка та, ку по ви ну опре ме 
и ме ха ни за ци је нео п ход не за функ ци о ни са ње про јек та. Тех нич ко-
тех но ло шка ана ли за зах те ва та бе лар ни при каз по да та ка, од но сно 
фи зич ке па ра ме та ре ре ле вант не за фи нан сиј ску ана ли зу, ко ји тре-
ба да бу ду на ве де ни у та бе ла ма. Та ко ђе об у хва та сле де ћа пи та ња: 
из бор од го ва ра ју ће тех но ло ги је (из бор вр сте тех но ло ги је у ве зи са 
пре ра ђи вач ком ин ду стри јом); тех но ло шки по сту пак у пе ри о ду ин-
ве сти ра ња; тех но ло шки по сту пак у ре дов ном ко ри шће њу.

3.2. Струк ту ра и обим про из вод ње

Попунитетабелу„3.2.Структураиобимпроизводње”,да-
тууexcelформату.

У та бе ли тре ба при ка за ти по сто је ћи, ако је ин ве сти ци ја ве за-
на за по сто је ћу про из вод њу и пла ни ра ни обим про из вод ње за сва-
ки про из вод, ис ка зан у је ди ни ца ма ме ре, за сва ку го ди ну тра ја ња 
про јек та.

3.3. Тро шак ма те ри јал них ин пу та 

Попунитетабелу„3.3.Трошакматеријалнихинпута”,дату
уexcelформату.

3.4. Струк ту ра и ди на ми ка ма те ри јал них и не ма те ри јал них 
тро шко ва

Попунитетабелу „3.4. Структура и динамикаматеријал-
нихинематеријалнихтрошкова”,датууexcelформату.

4. ЗА ПО СЛЕ НИ

4.1. Опис

На ве сти ко упра вља сва ко днев ним по слом, ње го во обра зо ва-
ње, при ка за ти ор га ни за ци о ну ше му (у слу ча ју ви ше од 10 стал но 
за по сле них), план за по шља ва ња и ква ли фи ка ци о ну струк ту ру у 
скла ду са бу ду ћом ин ве сти ци јом. 

4.2. Ди на ми ка за по сле них

Попунитетабелу„4.2.Динамиказапослених”,датууexcel
формату.

5. ЗА ДО ВО ЉА ВА ЊЕ СТАН ДАР ДА

Украт ко опи са ти ути цај про јек та на жи вот ну сре ди ну и на 
до бро бит жи во ти ња, као и да ли ће про је кат ис пу ни ти стан дар де 
Европ ске уни је, по љо при вред но га здин ство ис пу ња ва или ће ис-
пу ни ти ми ни мум на ци о нал них стан дар да на кра ју ин ве сти ци је, из 
ових обла сти.

6. ЛО КА ЦИ ЈА И ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА

6.1. Опис

Овај оде љак опи су је ло ка ци ју по слов не ак тив но сти или по-
љо при вред не про из вод ње, ве зу са пу те ви ма и усло ви ма на пу те-
ви ма (ло кал ни, ре ги о нал ни, ауто пут, не ка те го ри зи ран пут), уда-
ље ност од град ских цен та ра, уда ље ност од тр жи шта за про да ју и 
ку по ви ну, рас по ло жи ви из во ри енер ги је, во до снаб де ва ње (укљу-
чу ју ћи и до ступ ност во де за на вод ња ва ње) итд. За пла ни ра не но ве 
ин ве сти ци је по треб но је да ти кра так опис пред но сти иза бра не ло-
ка ци је. Утвр ди ти ма кро ло ка ци ју (ода бир ре ги је), ми кро ло ка ци ју 
(пре ци зно од ре ди те ме сто уну тар ре ги је) и на ве сти по треб не до-
зво ле. Об ја сни ти ка ко се вр ши ди стри бу ци ја про из во да куп ци ма, 
од про из вод не ли ни је до по тро ша ча. 

7. ЕКО НОМ СКО ФИ НАН СИЈ СКА АНА ЛИ ЗА

7.1. План про да је

На ве сти ко ли чи не по сто је ће про да је, као и про да је ко ја се 
пла ни ра као ре зул тат спро во ђе ња про јек та. Оправ да ти те ко ли чи-
не узи ма ју ћи у об зир по сто је ће и бу ду ће про из вод не ка па ци те те и 
тр жи шну по зи ци ју. По треб но је на ве сти це не про из во да и обра-
зло жи ти те це не у скла ду са си ту а ци јом на тр жи шту.

Попунитетабелу„7.1.Планпродаје”,датууexcelформату.

7.2. Укуп ни при хо ди

Попунитетабелу„7.2.Укупниприходи”,датууexcelфор-
мату.

Акопостојеприходиодподстицаја,истеописатиинавести
покојојосновинационалнихпрописасеостварујутиподстицаји.

7.3. Об ра чун амор ти за ци је

Попунитетабелу„7.3.Обрачунамортизације”,датууexcel
формату.

7.4. Струк ту ра и ди на ми ка ула га ња

Попунитетабелу„7.4.Структураидинамикаулагања”,да-
тууexcelформату.
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7.5. Из во ри фи нан си ра ња и об ра чун кре дит них оба ве за

Опи са ти кре дит не усло ве, по пут из но са кре ди та, ва лу те кре-
ди та, ка мат не сто пе, усло ве ко ри шће ња кре ди та (ди на ми ка ко ри-
шће ња и крај њи да тум ко ри шће ња кре ди та), ди на ми ку от пла те (ме-
сеч на, квар тал на, по лу го ди шња, го ди шња), грејс пе ри од, на кна де 
ве за не за кре дит. Из нос ИПАРД сред ста ва тре ба да бу де укљу чен у 
ову та бе лу, уко ли ко се пла ни ра да се ис ко ри сте за сма ње ње ду га по 
кре ди ту, у го ди ни ка да се оче ку је ње гов при лив. Одво је но при ка за ти 
об ра чун кре дит них оба ве за пред ме та зах те ва за до де лу сред ста ва из 
ИПАРД про гра ма, од по сто је ћих кре ди та. Уко ли ко по сто ји от плат-
ни план за пла ни ра не и по сто је ће кре ди те, по треб но је при ло жи ти. 

Попунитетабелу„7.5.Изворифинансирањаиобрачункре-
дитнихобавеза”,датууexcelформату.

7.6. Про јек ци ја Би лан са успе ха

Попунитетабелу„7.6.Билансуспеха”,датууexcelформату.

7.7. Нов ча ни ток

Попунитетабелу„7.7.Новчаниток”,датууexcelформату.

7.8. Про јек ци ја Би лан са ста ња

Попунитетабелу„7.8.Билансстања”,датууexcelформату.

8. ЕКО НОМ СКА ОЦЕ НА ПРО ЈЕК ТА

8.1. Ста тич ка оце на ефи ка сно сти 

Ста тич ки при ступ оце ни про јек та под ра зу ме ва ана ли зу ње го-
ве ефи ка сно сти ко ри шће њем по да та ка о успе шно сти по сло ва ња у 
ре пре зен та тив ној го ди ни. За ста тич ку оце ну ефи ка сно сти про јек та 
ко ри сте се по ка за те љи ли квид но сти, за ду же но сти и еко но мич но-
сти. По да ци за про ра чун по ка за те ља се узи ма ју из Би лан са успе ха 
и Би лан са ста ња. 

Попунитетабелу„8.1.Статичкаоценаефикасностипро-
јекта”,датууexcelформату.

8.2. Ди на мич ка оце на про јек та 

8.2.1.Економскиток

Попунитетабелу„8.2.1.Економскиток”,датууexcelфор-
мату.

8.2.2.Нетосадашњавредностиинтернастопарентабилности

Попунитетабелу„8.2.2.Нетосадашњавредностиинтер-
настопарентабилности”,датууexcelформату.
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При лог 6

ЕЛЕ МЕН ТИ И ПО КА ЗА ТЕ ЉИ КО ЈИ СЕ КО РИ СТЕ  
ЗА ПРО ЦЕ НУ ЕКО НОМ СКЕ ОДР ЖИ ВО СТИ ПОД НО СИ О ЦА 

ЗАХ ТЕ ВА И ПРО ЈЕК ТА

Кри те ри ју ми и по ка за те љи ко ји се ко ри сте за про це ну еко-
ном ске одр жи во сти под но си о ца зах те ва из ра чу на ва ју се у ре пре-
зен та тив ној го ди ни, и за: 

1) јед но ста ван по слов ни план су: 
(1) ку му ла тив нов ча ног то ка мо ра да бу де по зи ти ван, 
(2) од нос при хо да и рас хо да (уку пан при ход/уку пан рас ход) 

не сме би ти ма њи од 1;
2) сло жен по слов ни план су: 
(1) ко е фи ци јент те ку ће ли квид но сти (крат ко трај на имо ви на / 

крат ко роч не оба ве зе) не сме би ти ма њи од 0,9,
(2) од нос при хо да и рас хо да (укуп ни при хо ди / укуп ни рас хо-

ди) не сме би ти ма њи од 1,
(3) од нос оба ве за и ка пи та ла ((укуп не оба ве зе (крат ко роч не оба-

ве зе + ду го роч не оба ве зе) / (ка пи тал и ре зер ве)) не сме би ти ве ћи од 4.
Кри те ри ју ми и по ка за те љи за про це ну еко ном ске одр жи во-

сти про јек та су сле де ћи:
1) за јед но ста ван по слов ни план: 
(1) ли квид ност  – ку му ла тив нов ча ног то ка мо ра би ти по зи-

ти ван од пр ве до зад ње го ди не еко ном ског ве ка тра ја ња про јек та;
2) сло же ни по слов ни план:
(1) ли квид ност  – ку му ла тив нов ча ног то ка мо ра би ти по зи-

ти ван од пр ве до зад ње го ди не еко ном ског ве ка тра ја ња про јек та,
(2) ин тер на сто па рен та бил но сти мо ра би ти из над ка мат не 

сто пе до би је ног кре ди та ко јим се фи нан си ра ула га ње и ве ћа или 
јед на ка 6%,

(3) не то са да шња вред ност мо ра би ти јед на ка или ве ћа од 0 
уз ко ри шће ње дис конт не сто пе не ма ње од ка мат не сто пе до би је-
ног кре ди та ко јим се фи нан си ра ула га ње и не ма ње од 6%,

(4) пе ри од по вра ћа ја ула га ња не сме би ти ду жи од еко ном-
ског ве ка тра ја ња про јек та без остат ка вред но сти про јек та.

При лог 7

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ПРЕД МЕ ТА ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ

Сва ула га ња ко ја су су фи нан си ра на у окви ру ИПАРД про гра-
ма тре ба да са др же ин фор ма ци је о уло зи, од но сно су фи нан си ра њу 
од стра не Европ ске уни је, тј. ИПАРД про гра ма. Озна ча ва ње ин-
ве сти ци је је оба ве за при ма о ца у ин фор ми са њу јав но сти о уло зи 
Европ ске уни је у спро во ђе њу ИПАРД про гра ма, али и про мо ци ји 
по зи тив ног до при но са Европ ске уни је и на ци о нал них фон до ва за 
ру рал ни раз вој у Ср би ји. 

По сту пак озна ча ва ња ин ве сти ци је де фи ни сан је Сек тор ским 
спо ра зу мом из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске ко ми си је 
о ме ха ни зми ма при ме не фи нан сиј ске по мо ћи Европ ске уни је под 
ин стру мен том за прет при ступ ну по моћ у обла сти по др шке по љо-
при вре ди и ру рал ном раз во ју (ИПАРД) и Уред бом о спро во ђе њу 
Европ ске ко ми си је (ЕУ) 821/2014. Упут ства за ко ри сни ке ве за не 
уз ме ре ин фор ми са ња и ви дљи во сти про је ка та су фи нан си ра них у 
окви ру ИПА фон до ва, за сни ва ју се на при руч ни ку Ко му ни ка ци ја 
и ви дљи вост за спољ не ак тив но сти ЕК и на Уред би ЕК 1974/2006. 

До би ја њем ре ше ња о до де ли бес по врат них сред ста ва, ко ри-
сник ујед но при хва та да ње го ве ин фор ма ци је као но си о ца про јек-
та, на зи ву про јек та као и из но су јав ног су фи нан си ра ња про јек та 
бу ду јав но об ја вље не. То ком спро во ђе ња опе ра ци је, при ма лац оба-
ве шта ва јав ност о по др шци до би је ној из фон до ва. Оба ве зе ко ри-
сни ка де фи ни са не су у од но су на из нос јав не по др шке.

1. За сва ку опе ра ци ју ко ја се са сто ји од фи нан си ра ња ин фра-
струк тур не или гра ђе вин ске опе ра ци је за ко је укуп на јав на по др-
шка опе ра ци је пре ма шу је 100.000 евра, то ком спро во ђе ња опе ра-
ци је, ко ри сник ће по ста ви ти, на ме сту ла ко ви дљи вом за јав ност, 
при вре ме ни бил борд зна чај не ве ли чи не.

При мер 1
При вре ме ни бил борд (ме тал на пло ча; ди мен зи ја 2,40 m x 1,80 m).
При вре ме не та бле са др же: 
 – сло ган и ло го Европ ске уни је
 – за ста ву Ре пу бли ке Ср би је
 – на по ме на о фон ду из ко јег је су фи нан си ран про је кат.
На ве де ни са др жај мо ра за у зи ма ти нај ма ње 25% та бле.
Пре о ста ли део при вре ме не та бле (75%) на ме њен је опи су 

про јек та. 

Ми ни мал но тре ба да са др жи сле де ће еле мен те:
 – На зив про јек та (опе ра ци је)
 – На зив ко ри сни ка
 – Вред ност про јек та и из нос ЕУ су фи нан си ра ња, из ра же но у 

ди на ри ма
 – Пе ри од спро во ђе ња про јек та (од  – до)
1. За сва ку опе ра ци ју ко ја се са сто ји од ку по ви не фи зич ког 

објек та, фи нан си ра ња ин фра струк тур не или гра ђе вин ске опе ра ци је 
за ко је укуп на јав на по др шка пре ма шу је 100.000 евра, ко ри сник ће 
нај ка сни је у ро ку од три ме се ца на кон за вр шет ка опе ра ци је и до би-
ја ња по твр де о за вр ше ном ула га њу, по ста ви ти стал ну пло чу (нај ма-
ње 0,5 m ви си не и 0,7 m ши ри не) или бил борд (нај ма ње 1,7 m ви си-
не и 2,4 m ши ри не) на ме сту ла ко ви дљи вом за јав ност.

Бил борд и стал на пло ча на во де на зив и глав ни циљ опе ра-
ци је и ис ти че фи нан сиј ску по др шку ко ју пру жа ЕУ (ја сно на зна-
че но да је про је кат фи нан си ран сред стви ма из ИПАРД про гра ма). 
Припремaју се у скла ду са тех нич ким ка рак те ри сти ка ма на ве де-
ним у ре ле вант ном ак ту за спро во ђе ње ко ји је усво јен од стра не 
Ко ми си је. Тре ба да са др жи: грб (ло го) Уни је и текст „Европ ска 
уни ја”, за ста ву Ре пу бли ке Ср би је, на по ме ну о фон ду из ко јег је су-
фи нан си ран про је кат. По ме ну та ин фор ма ци ја ће об у хва та ти нај ма-
ње 25% бил бор да или пло че.

Стал на пло ча/бил борд тре ба да оста не на ме сту ула га ња пет 
(5) го ди на од да ту ма ко нач не ис пла те сред ста ва на ве де ног у По-
твр ди о за вр ше ном ула га њу. Ис пу ња ва ње ових уго вор них оба ве-
за про ве ра ва ће кон тро ло ри у кон тро ла ма на ли цу ме ста. Уко ли ко 
кон тро ла на ли цу ме ста утвр ди да ме сто ула га ња ни је про пи сно 
обе ле же но, ко ри сник сред ста ва до би ја рок од нај ви ше 20 да на да 
да ту не пра вил ност ис пра ви. 

Уко ли ко је истом ко ри сни ку су фи нан си ра но не ко ли ко раз ли-
чи тих ула га ња исто вре ме но, та да трај на пло ча за озна ча ва ње ула-
га ња но си на зив свих ула га ња, на при мер: Из град ња и опре ма ње 
објек та су фи нан си ра ни су из прет при ступ ног про гра ма Европ ске 
уни је ИПАРД.

Мо де ле ин фор ма тив них пло ча мо же те пре у зе ти са сле де ћег 
лин ка: http://ec.euro pa.eu/euro pe aid/work/vi si bi lity/in dex_en.htm. 
Фај ло ве ко ји са др же гра фич ка ре ше ња ин фор ма ци о них пло ча при-
пре мље них за штам пу, мо же те пре у зе ти на ин тер нет пре зен та ци ји 
Упра ве за аграр на пла ћа ња у де лу на ме ње ном ИПАРД про гра му. 
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При мер 2
Сталнa пло ча на нај ви дљи ви јем де лу гра ђе ви не глав ни улаз 

или про че ље згра де (пла стич на пло ча; ди мен зи ја нај ма ње 0,5 m x 
0,80 m) за озна ча ва ње ула га ња ве за них уз из град њу.

При мер 3
Бил борд на ви дљи вом ме сту, на при мер ула зу или при ла зу 

објек ту (ме тал на пло ча; ди мен зи ја 1,7 m х 2,4 m ши ри не) за озна-
ча ва ње ула га ња ве за них уз ре кон струк ци ју.

При мер 4
Ула га ња у на бав ку опре ме
За ула га ња у на бав ку опре ме ко ри сник је оба ве зан по ста ви ти 

стал ну пло чу на глав ни улаз гра ђе ви не у ко јој је по ста вље на од го-
ва ра ју ћа опре ма ко ја је су фи нан си ра на ИПАРД сред стви ма. Стал-
на пло ча за озна ча ва ње ула га ња у на бав ку опре ме (ме тал на пло ча; 
ди мен зи ја 0,6 m x 0,80 m).

2. Ка да опе ра ци ја у окви ру ИПАРД про гра ма ре зул ти ра ин ве-
сти ци јом (нпр. на фар ми или пре храм бе ном пред у зе ћу), а укуп на 
јав на по др шка пре ма шу је 20.000 евра, при ма лац по ста вља пло чу 
са оба ве ште њем. Оба ве штај на пло ча се та ко ђе по ста вља у про сто-
ри ја ма ло кал них ак ци о них гру па ко је фи нан си ра ЛЕ А ДЕР. При-
пре ма ју се у скла ду са тех нич ким ка рак те ри сти ка ма на ве де ним у 
ре ле вант ном ак ту за спро во ђе ње ко ји је усво јен од стра не Ко ми си-
је. Тре ба да са др жи: грб (ло го) Уни је и текст „Европ ска уни ја”, за-
ста ву Ре пу бли ке Ср би је, на по ме ну о фон ду из ко јег је су фи нан си-
ран про је кат. По ме ну та ин фор ма ци ја ће об у хва та ти нај ма ње 25% 
бил бор да или пло че (по гле да ти при ме ре 2 и 4).

3. То ком спро во ђе ња про јек та ко ри сни ци су у оба ве зи да оба-
ве шта ва ју јав ност о по др шци до би је ној из фон до ва:

а. ста вља њем на свој сајт, где та кав сајт по сто ји, крат ког 
опи са опе ра ци је, сра змер но ни воу по др шке, укљу чу ју ћи ње го ве 

ци ље ве и ре зул та те и на гла ша ва ју ћи фи нан сиј ску по др шку Уни је, 
пе ри од спро во ђе ња про јек та (од  – до), кон такт осо бе за ви ше ин-
фор ма ци ја.

Еле мен ти ви дљи во сти  – ло го (грб) Уни је, текст: „Европ ска 
уни ја” и оба ве ште ње о ре ле вант ном фон ду мо ра ју би ти ви дљи ви 
у окви ру под руч ја при ка за ди ги тал ног уре ђа ја без по тре бе по ме-
ра ња про зо ра. Ло го Уни је на ин тер нет стра ни ца ма при ка зу је се у 
бо ји. Та ко ђе, на стра ну тре ба укљу чи ти ве зе на ре ле вант не ин тер-
нет стра ни це.

б. по ста вља њем, за опе ра ци је ко је не спа да ју у тач ке 1. и 2, 
нај ма ње јед ног пла ка та са ин фор ма ци ја ма о про јек ту (ми ни мал на 
ве ли чи на А3), укљу чу ју ћи фи нан сиј ску по др шку Уни је, на ме сту 
ла ко ви дљи во јав но сти, као што је улаз у обје кат. 

в. сва ки до ку мент, ко ји се од но си на спро во ђе ње опе ра ци је 
ко ја се ко ри сти за јав ност или за уче сни ке, укљу чу ју ћи сва ко при-
су ство или дру гу по твр ду, са др жи из ја ву о то ме да је опе ра тив ни 
про грам по др жан од стра не Фон да, од но сно фон до ва.

г. по ста вља њем на леп ни це (нај ма ње 8 cm ви си не и 15 cm 
ши ри не) на опре му и ме ха ни за ци ју ко ја је на ба вље на уз по др-
шку ИПАРД про гра ма нај ка сни је у ро ку од ме сец да на на кон ре-
а ли за ци је ин ве сти ци је и до би ја ња по твр де о за вр ше ном ула га њу. 
На леп ни ца тре ба да бу де ја сно ви дљи ва, по ста вље на на пред њој 
или боч ној стра ни опре ме или ме ха ни за ци је, на ви си ни од 1,7 m. 
На леп ни це тре ба да бу ду из ра ђе не по угле ду на при ме ре стал них 
пло ча ко је смо да ли у овом при ло гу (при мер 2 и 4), од ПВЦ ма-
те ри ја ла, пре ма за не УВ за шти том ви со ког сја ја. На леп ни це тре ба 
да са др же нат пис „На бав ка опре ме су фи нан си ра на је из прет при-
ступ ног фон да ЕУ  – ИПАРД” или „На бав ка ме ха ни за ци је су фи-
нан си ра на је из прет при ступ ног фон да ЕУ  – ИПАРД”. Фај ло ве, 
спрем не за штам пу, мо же те пре у зе ти на ин тер нет пре зен та ци ји 
Упра ве за аграр на пла ћа ња у де лу на ме ње ном ИПАРД про гра му. 
Са ве ту је мо ко ри сни ци ма да из ра де ви ше на леп ни ца, јер је опре ма 
а по себ но ме ха ни за ци ја из ло же на ат мос фер ским при ли ка ма. 

Ис пу ња ва ње ових уго вор них оба ве за про ве ра ва ће кон тро ло ри 
у кон тро ла ма на ли цу ме ста. Уко ли ко се кон тро ла на ли цу ме ста 
утвр ди да ме сто ула га ња ни је про пи сно обе ле же но, ко ри сник сред-
ста ва до би ја рок од нај ви ше 20 да на да да ту не пра вил ност ис пра ви. 

Све ак тив но сти ин фор ми са ња и ко му ни ка ци је мо ра ју укљу-
чи ти основ не еле мен те ви дљи во сти ве за но уз ИПАРД фонд и са-
др жа ти сле де ће еле мен те:  – ло го (грб/за ста ви цу) Уни је и текст 
,,Европ ска уни ја”  – На по ме на о фон ду ко ји по др жа ва про је кат: 
,,Про је кат је су фи нан си ра ла Европ ска уни ја из ИПАРД про гра ма”. 

(1) грб (ло го) Уни је при ка зу је се у бо ји у свим ме ди ји ма, кад год 
је то мо гу ће, а цр но-бе ла вер зи ја мо же се упо тре би ти са мо у оправ-
да ним слу ча је ви ма (ка да је це ло куп ни ма те ри јал у ц/б вер зи ји);

(2) грб (ло го) Уни је увек је ја сно ви дљив и на ис так ну том ме-
сту. Ме сто и ве ли чи на ло гоа при ме ре ни су ве ли чи ни пред мет ног 
ма те ри ја ла или до ку мен та;

(3) за ма ле про мо тив не ма те ри ја ле (USB, CD, олов ка) до вољ-
но је укљу чи ти ло го Европ ске уни је и текст ,,Европ ска уни ја”. 

Гра фич ке нор ме за из ра ду ам бле ма Европ ске уни је, де фи ни ци ја 
стан дард них бо ја и спе ци фи ка ци ја фон то ва

На не бе ско пла вој под ло зи на ла зи се круг од 12 злат них пе-
то кра ких зве зда чи ји се кра ко ви не до ди ру ју. Ло го има об лик пла-
ве пра во у га о не за ста ве чи ја је осно ви ца је дан и по пут ду жа од 
стра ни це. Два на ест злат них зве зда на ла зи се на јед на ким ра сто ја-
њи ма од не ви дљи вог кру га чи је је сре ди ште се ци ште ди ја го на ла 



20. септембар 2017. Број 84 103
пра во у га о ни ка. Преч ник кру га јед нак је тре ћи ни ви си не стра ни це 
пра во у га о ни ка. Сва ка зве зда има пет кра ко ва ко ји су на обо ду не-
ви дљи вог кру га чи ји је преч ник јед нак 1/8 ви си не стра ни це пра во-
у га о ни ка. Све су зве зде ус прав не, тј. је дан је крак ус пра ван, а два 
су кра ка у ус прав ној ли ни ји под пра вим углом на вер ти кал ни руб 
пра во у га о ни ка. Круг је рас по де љен та ко да су зве зде рас по ре ђе не 
као број ча ник на са ту. Њи хов је број не про мен љив.

Про пи са не бо је

Ло го је у сле де ћим бо ја ма:
 – PAN TO NE RE FLEX BLUE за по вр ши ну пра во у га о ни ка
 – PAN TO NE YEL LOW за зве зде.
Че тве ро бој ни по сту пак
Ако се упо тре бља ва че тве ро бој ни по сту пак, на пра ви те две 

стан дард не бо је упо тре бом 4 бо ја че тве ро бој ног по ступ ка.
PAN TO NE YEL LOW мо же се до би ти упо тре бом 100% Pro-

cess Yel low.
PAN TO NE RE FLEX BLUE мо же се до би ти ме ша њем 100% 

Pro cess Cyan и 80% Pro cess Ma gen ta.

Ин тер нет

PAN TO NE RE FLEX BLUE од го ва ра бо ји мре жне па ле те 
RGB: 0/51/153 (хек са де ци мал ни за пис: 003399), a PAN TO NE YEL-
LOW од го ва ра бо ји мре жне па ле те RGB: 255/204/0 (хек са де ци-
мал ни за пис: FFCC00).

Јед но бој ни по сту пак ре про дук ци је  – ако ко ри сти те цр но, на-
цр тај те цр ни пра во у га о ник и оти сни те цр не зве зде на бе лој под ло зи.

Ако ко ри сти те пла во (Re flex Blue), упо тре би те 100% Re flex 
Blue, а зве зде не ка бу ду у мат бе лој бо ји. 

Ре про дук ци ја на под ло зи у бо ји – ако не по сто ји дру га мо гућ-
ност осим по за ди не у бо ји, пра во у га о ник не ка има бе ли обруч чи ја 
ши ри на мо ра би ти јед на ка 1/25 ви си не пра во у га о ни ка. 

Ло го Е вроп ске уни је мо же те пре у зе ти са сле де ћег лин ка: 
https://euro pa.eu/euro pean-union/abo ut-eu/symbols/flag_en.

Спе ци фи ка ци ја фон то ва

Ти по граф ски об ли ци ко ји се мо гу упо тре би ти на ам бле му 
Уни је је су сле де ћи: Arial, Auto, Ca li bri, Ga ra mond, Tre buc het, Ta-
ho ma, Ver da na, Ubun tu. Ку ру зив, под ву че не ва ри ја ци је и те мат ски 
фон то ви не упо тре бља ва ју се. По ло жај тек ста у од но су на ам блем 
Уни је не сме ни на ко ји на чин оме та ти ам блем Уни је. Ве ли чи на 
фон та сра змер на је ве ли чи ни ам бле ма. Бо ја фон та је пла ва „re flex 
blue”, цр на или бе ла, у за ви сно сти од по за ди не. 

Од ред ба о је зи ку

Са др жај ма те ри ја ла на ме њен ин фор ми са њу и ко му ни ка ци ји 
ве за но уз про јек те тре ба да бу де на срп ском је зи ку. Уко ли ко то же-
ли, ко ри сник мо же да кре и ра ма те ри ја ле или по је ди не еле мен те 
ви дљи во сти на срп ском и ен гле ском је зи ку.

Гр афи чке но рме за и зр аду об еле жја Р еп убл ике С рб ије  
и д еф ин иц ија ста ндар дних б оја

За ста ва Ре пу бли ке Ср би је ко ри сти се као Др жав на за ста ва и 
као На род на за ста ва, са раз ме ра ма 3:2 (ду жи на пре ма ви си ни). Др-
жав на за ста ва је сте хо ри зон тал на тро бој ка са по љи ма истих ви си-
на, од о зго на до ле: цр ве на, пла ва и бе ла, а пре ко све га је, цен тра 
по ме ре ног ка јар бо лу за 1/7 укуп не ду жи не за ста ве  – Ма ли грб. 
Ма ли грб је сте цр ве ни штит на ко јем је, из ме ђу два злат на кри на 
у под нож ју, дво гла ви сре бр ни орао, злат но ору жан и истих та квих 
је зи ка и но гу, са цр ве ним шти том на гру ди ма на ко јем је сре бр ни 
крст из ме ђу че ти ри иста та ква оци ла бри до ви ма окре ну тих ка вер-
ти кал ној гре ди кр ста. Штит је кру ни сан злат ном кру ном.

Про пи са не бо је за ста ве РС

PA NT ONE RED 192 C  
PAN TO NE BLUE 280 C
PAN TO NE YEL LOW 123 C
PAN TO NE RED мо же се до би ти упо тре бом 90% Pro cess Ma-

gen ta, 70% Pro cess Yel low, 10% Pro cess Key
PAN TO NE BLUE мо же се до би ти ме ша њем 100% Pro cess 

Cyan, 72% Pro cess Ma gen ta, 19% Pro cess Key
PAN TO NE YEL LOW мо же се до би ти ме ша њем 4% Pro cess 

Cyan, 24% Pro cess Ma gen ta, 95% Pro cess Yel low
BLACK мо же се до би ти 100% Pro cess Key

Ин тер нет

PAN TO NE RED од го ва ра бо ји мре жне па ле те RGB:198/54/60 
PAN TO NE BLUE од го ва ра бо ји мре жне па ле те RGB: 

12/64/118 
PAN TO NE YEL LOW од го ва ра бо ји мре жне па ле те RGB: 

237/185/46 
BLACK од го ва ра бо ји мре жне па ле те RGB: 33/35/30 

3526
На осно ву чла на 7a став 4. За ко на о по љо при вре ди и ру рал-

ном раз во ју („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 41/09, 10/13  – др. за кон 
и 101/16)

Ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де до но си

П РА  В И Л  Н И К
о ИПАРД под сти ца ји ма за ин ве сти ци је у фи зич ку  

имо ви ну по љо при вред них га здин ста ва

I. УВОД НЕ ОД РЕД БЕ

Пред мет уре ђе ња

Члан 1.
Овим пра вил ни ком бли же се про пи су ју ли ца ко ја оства ру ју 

пра во на ИПАРД под сти ца је за ин ве сти ци је у фи зич ку имо ви ну 
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по љо при вред них га здин ста ва (у да љем тек сту: ИПАРД под сти-
ца ји), у окви ру ИПАРД про гра ма за Ре пу бли ку Ср би ју за пе ри-
од 2014 –2020. го ди не (у да љем тек сту: ИПАРД про грам), из нос 
ИПАРД под сти ца ја, као и усло ви, на чин и по сту пак спро во ђе ња 
ИПАРД про гра ма за ИПАРД под сти ца је.

Зна че ње пој мо ва

Члан 2.
По је ди ни из ра зи упо тре бље ни у овом пра вил ни ку има ју сле-

де ћа зна че ња:
1)општитрошакје сте из да так за кон сул тант ске услу ге, сту-

ди је из во дљи во сти и оста ле услу ге за при пре му, при ба вља ње, од-
но сно из ра ду до ку мен та ци је за оства ри ва ње пра ва на одо бра ва ње 
про је ка та као и оства ри ва ње пра ва на одо бра ва ње ис пла те ИПАРД 
под сти ца ја, ко ји су да ти у  При ло гу 1  – Ли ста при хва тљи вих ин-
ве сти ци ја и тро шко ва (у да љем тек сту: Ли ста при хва тљи вих ин ве-
сти ци ја и тро шко ва), ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни 
ње гов са став ни део;

2)новаопрема,машина,односномеханизација је сте опре ма, 
ма ши на, од но сно ме ха ни за ци ја про из ве де на нај ка сни је пет го ди на 
пре го ди не у ко јој се под но си зах тев за одо бра ва ње про јек та и ко ја 
се пр ви пут ста вља у упо тре бу;

3)изградњаје сте из град ња, гра ђе ње, до град ња, ре кон струк-
ци ја, са на ци ја, од но сно адап та ци ја у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу је пла ни ра ње и из град ња; 

4) скривенирадови је су ра до ви ко ји се из во де то ком ре а ли-
за ци је ин ве сти ци је и ко ји се у ка сни јим фа за ма због при ро де или 
на чи на из во ђе ња  не мо гу кон тро ли са ти на ли цу ме ста;

5) објекат који је предметинвестиције уфизичку имовину
је сте за тво ре но скла ди ште и то: спе ци ја ли зо ва но скла ди ште и 
хлад ња ча, ре зер во ар и ци стер на, по љо при вред на згра да и то ста ја 
за сто ку и жи ви нар ник, згра да за уз гој, про из вод њу и сме штај по-
љо при вред них про из во да, по љо при вред ни си лос, по слов на згра да 
 – управ на згра да, оста ле по љо при вред не згра де  – згра да за сме-
штај по љо при вред них ма ши на и ала та, као и пра те ћи еко ном ски 
обје кат за га је ње до ма ће жи во ти ње и то ис пуст за сто ку, бе тон ске 
пи сте за од ла га ње чвр стог стај ња ка и обје кат за скла ди ште ње осо-
ке у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је пла ни ра ње и из град ња и 
по себ ним про пи сом ко јим се про пи су је кла си фи ка ци ја обје ка та, а 
ко ји се на ла зи на под руч ју Ре ги о на Вој во ди не, Бе о град ског ре ги-
о на, Ре ги о на Шу ма ди је и За пад не Ср би је и Ре ги о на Ју жне и Ис-
точ не Ср би је, у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је ре ги о нал ни раз вој;

6)повезаналица је су но си лац и чла но ви по ро дич ног по љо-
при вред ног га здин ства, су пру жни ци, ван брач ни парт не ри, крв ни 
срод ни ци у пра вој и  по боч ној ли ни ји за кључ но са тре ћим сте пе-
ном срод ства, усво ји лац и усво је ник, ли ца из ме ђу ко јих је из вр-
шен пре нос упра вљач ких пра ва и ли ца ко ја су по ве за на у сми слу 
за ко на ко јим се уре ђу је по рез на до бит прав них ли ца;

7)реализацијаинвестицијеје сте из вр ше ње свих рад њи ве за-
них за на бав ку пред ме та при хва тљи ве ин ве сти ци је и то: за кљу че-
ње ку по про дај ног уго во ра, про мет ро бе, из да ва ње до ку ме на та ко-
ји пра те ро бу, пре у зи ма ње ро бе, ис пла та це не у пот пу но сти, као и 
ста вља ње ин ве сти ци је у функ ци ју у скла ду са на ме ном;

8) осталиусеви је су жи та ри це и ин ду стриј ско би ље и то: ше-
ћер на ре па, со ја, сун цо крет, уља на ре пи ца, уља на ти ква, лан и ко-
но пља.

Ли ца ко ја оства ру ју пра во на ИПАРД под сти ца је

Члан 3.
Пра во на ИПАРД под сти ца је оства ру је ли це ко је је упи са но 

у Ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва и на ла зи се у ак тив ном  
ста ту су (у да љем тек сту: Ре ги стар), и то:

1) фи зич ко ли це  – но си лац ко мер ци јал ног по ро дич ног по љо-
при вред ног га здин ства;

2) пред у зет ник;
3) при вред но дру штво;
4) зе мљо рад нич ка за дру га.
Ли це из ста ва 1. тач. 2) –4) овог чла на оства ру је пра во на 

ИПАРД под сти ца је и ако: 
1) је упи са но у Ре ги стар при вред них су бје ка та и има ак ти ван 

ста тус;
2) ни је по кре нут по сту пак сте ча ја или ли кви да ци је;

3) ра чу ни код по слов них ба на ка ни су бло ки ра ни, као и ако 
ни су би ли у бло ка ди ду же од 30 да на, у пе ри о ду од 12 ме се ци пре 
под но ше ња зах те ва.  

Ли це из ста ва 1. тач. 3) и 4) овог чла на оства ру је пра во на 
ИПАРД под сти ца је и ако: 

1) у струк ту ри вла сни штва има ма ње од 25% јав ног ка пи та ла 
или гла сач ких пра ва тог јав ног ка пи та ла;

2) је раз вр ста но у ми кро, ма ло или сред ње прав но ли це у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ра чу но вод ство;

3) ни је у гру пи по ве за них ли ца у ко јој су не ки од чла но ва ве-
ли ка прав на ли ца; 

4) ни је члан хол дин га или кон цер на.
Ли це из ста ва 1. овог чла на оства ру је пра во на ИПАРД под-

сти ца је ако ис пу ња ва оп ште и по себ не усло ве у скла ду са овим 
пра вил ни ком.

Члан 4.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка оства ру је пра во на ИПАРД 

под сти ца је за ин ве сти ци је у сле де ће сек то ре: 
1) мле ка; 
2) ме са;
3) во ћа и по вр ћа;
4) оста лих усе ва.

II. УСЛО ВИ

Оп шти усло ви за оства ри ва ње пра ва на одо бра ва ње про јек та

Члан 5.
Пра во на одо бра ва ње про јек та остваруje лицe из чла на 3. 

овог пра вил ни ка ако:
1) не ма до спе лих не из ми ре них оба ве за по осно ву јав них при-

хо да;
2) има пре би ва ли ште, од но сно се ди ште на те ри то ри ји ре ги о на 

Бе о гра да, Вој во ди не, Шу ма ди је и За пад не Ср би је, Ју жне и Ис точ не 
Ср би је у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ре ги о нал ни раз вој;

3) се ин ве сти ци ја на ла зи на те ри то ри ји ре ги о на Бе о гра да, 
Вој во ди не, Шу ма ди је и За пад не Ср би је, Ју жне и Ис точ не Ср би је у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ре ги о нал ни раз вој;

4) не ма еви ден ти ра них до спе лих не из ми ре них ду го ва ња пре-
ма ми ни стар ству над ле жном за по сло ве по љо при вре де, по осно ву 
ра ни је оства ре них под сти ца ја, суб вен ци ја и кре ди та; 

5)  су обје кат и ка та стар ска пар це ла ко ји су пред мет ин ве-
сти ци је за ко ју се под но си зах тев у ње го вом вла сни штву или ако 
на њи ма има пра во за ку па, од но сно ко ри шће ња на осно ву уго во ра 
за кљу че ног са за ку по дав цем, од но сно са усту пи о цем  – фи зич ким 
ли цем или је ди ни цом ло кал не са мо у пра ве или цр квом или ма на-
сти ром на пе ри од за ку па, од но сно ко ри шће ња од нај ма ње де сет 
го ди на по чев од ка лен дар ске го ди не у ко јој се под но си зах тев за 
одо бра ва ње про је ка та, с тим да ако је обје кат и ка та стар ска пар-
це ла пред мет за ку па, од но сно ко ри шће ња не мо же има ти упи са не 
дру ге те ре те, осим пред мет ног за ку па, од но сно пра ва ко ри шће ња;

6) ни је пред у зео ни јед ну рад њу ве за ну за ре а ли за ци ју ин ве-
сти ци је пре до но ше ња ре ше ња о одо бра ва њу про јек та, осим за оп-
шти тро шак; 

7) до ба вљач и ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка не пред ста-
вља ју по ве за на ли ца, од но сно до ба вља чи ме ђу соб но не пред ста-
вља ју по ве за на ли ца;

8) има три при ку пље не по ну де за на бав ку ин ве сти ци је, од но-
сно при хва тљи вих тро шко ва пре ма Ли сти при хва тљи вих ин ве сти-
ци ја и тро шко ва за вред ност ве ћу од 20.000 евра у ди нар ској про-
тив вред но сти пре ма ме сеч ном кур су Европ ске цен трал не бан ке 
ис ка за ном на шест (6) де ци ма ла у ме се цу ко ји прет хо ди ме се цу у 
ко ме је об ја вљен јав ни по зив, а ко је су упо ре ди ве по са др жа ју и по 
спе ци фи ка ци ја ма, од но сно јед ну по ну ду за на бав ку ин ве сти ци је за 
вред ност до 20.000 евра, а ко је су ва же ће на дан под но ше ња зах те-
ва, осим по ну да ко је се од но се на ре а ли зо ва не оп ште тро шко ве за 
ко је до ста вља ра чун;

9) се ин ве сти ци ја од но си на про из вод њу по љо при вред них 
про из во да да тих у При ло гу 2  – Ли ста по љо при вред них про из во да, 
ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део;

10) по се ду је ис ку ство, од но сно зна ње у обла сти по љо при вре-
де,  и то:

(1) сред њо школ ско обра зо ва ње у обла сти по љо при вре де и/
или ве те ри не, или
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(2) да је упи сан у свој ству но си о ца или чла на по љо при вред-

ног га здин ства у пе ри о ду од нај ма ње три го ди не, или
(3) рад но ис ку ство у пе ри о ду од три го ди не у обла сти по љо-

при вре де, или
(4) ви со ку струч ну спре му, или 
(5) сред њо школ ско обра зо ва ње и из ја ву да ће по ха ђа ти обу-

ку у ми ни мал ном тра ја њу од 50 ча со ва пре да ва ња у од го ва ра ју ћем 
сек то ру до под но ше ња зах те ва за ис пла ту;

11) је окон чан по сту пак за оства ри ва ње пра ва на ИПАРД 
под сти ца је по прет ход но одо бре ном про јек ту по осно ву овог пра-
вил ни ка; 

12) ро ба ко ја је пред мет на бав ке по ти че из зе мље ко ја је да та 
у При ло гу 3  – Ли ста при хва тљи вих зе ма ља (у да љем тек сту: Ли ста 
при хва тљи вих зе ма ља), ко ји од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни 
ње гов са став ни део, осим ка да је вред ност ро бе без ПДВ-а ис под 
пра га за ко ри шће ње кон ку рент ног пре го ва рач ког по ступ ка1;

13) ро ба ко ја је пред мет на бав ке по ти че са те ри то ри је Ко со ва 
и Ме то хи је, осим ка да је вред ност ро бе без ПДВ-а ис под пра га за 
ко ри шће ње кон ку рент ног пре го ва рач ког по ступ ка2;

14) за обје кат ко ји је пред мет ин ве сти ци је има до зво лу за из-
град њу у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је пла ни ра ње и из град ња;

15) за оства ри ва ње пра ва на одо бра ва ње про јек та ни су ве-
штач ки ство ре ни усло ви у ци љу оства ри ва ња пред но сти су прот но 
ИПАРД про гра му.

Код ли ца из чла на 3. став 1. тач. 2) –4) овог пра вил ни ка, усло-
ви из тач ке 10) овог чла на, од но се се на струч но ли це од го вор но за 
про цес про из вод ње. 

Ако је пред мет зах те ва опре ма ко ја се угра ђу је у обје кат, ли це 
оства ру је пра во на одо бра ва ње про јек та ако обје кат ко ји је пред-
мет ин ве сти ци је има до зво лу за упо тре бу у скла ду са за ко ном ко-
јим се уре ђу је пла ни ра ње и из град ња, од но сно у скла ду са за ко-
ном ко јим се уре ђу је оза ко ње ње обје ка та.

Ако је пред мет зах те ва инвестицијa за про из вод њу енер ги је 
из об но вљи вих из во ра ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка оства ру је 
пра во на одо бра ва ње про јек та и ако:

1) енер ги ју из об но вљи вих из во ра ко ри сти за соп стве ну по-
тро шњу на га здин ству; 

2) про јек то ва на го ди шња про из вод ња енер ги је из по стро је-
ња ко је је пред мет зах те ва не пре ла зи вред ност од 120% го ди шњег 
про се ка по тро шње укуп не то плот не и елек трич не енер ги је на га-
здин ству, ра чу на то за пе ри од од прет ход не три го ди не, осим ако 
овим пра вил ни ком ни је дру га чи је од ре ђе но;

3) ви шак про из вод ње елек трич не енер ги је из по стро је ња  ко-
је је пред мет зах те ва а ко ји се пре да је мре жи на го ди шњем ни воу, 
ни је ве ћи од утвр ђе не укуп не про сеч не го ди шње то плот не и елек-
трич не енер ги је на га здин ству.

По себ ни усло ви за оства ри ва ње пра ва на одо бра ва ње про јек та

Сектормеса

Члан 6.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва усло ве из 

чла на 5. овог пра вил ни ка у за ви сно сти од вр сте ин ве сти ци је, 
оства ру је пра во на одо бра ва ње про јек та у сек то ру ме са и ако:

1) у Ре ги стру има при ја вљен од го ва ра ју ћи сточ ни фонд (по-
дат ке о вр сти жи во ти ња и бро ју га здин ства (HID) на ко ји ма се др-
же или уз га ја ју); 

2) има обје кат  ка па ци те та до 1.000 го ве да и/или 1.000 ова ца 
и/или 400 кр ма ча, и/или 10.000 тов них сви ња и/или 50.000 број ле-
ра по тур ну су.

Ли це ко је ис пу ња ва усло ве из ста ва 1. овог чла на ко је има 
обје кат ка па ци те та ви ше од 1.000 го ве да или ви ше од 1.000 ова ца 
и ко за или ви ше од 10.000 сви ња или ви ше од 50.000 број ле ра по 
тур ну су, оства ру је пра во на  одо бра ва ње про јек та са мо за:

1) из град њу и/или ре кон струк ци ју скла ди шних ка па ци те та за 
стај њак и/или спе ци фич ну опре му и ме ха ни за ци ју за ма ни пу ла ци-
ју и ко ри шће ње стај ња ка; 

2) ин ве сти ци је у про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра 
на га здин ству.
 – – – – – – – – – – – – – – –
1 праг за коришћење конкурентног преговарачког поступка утврђује се у складу са 

Council Regulation (EEC) 2913/92 на дан расписивања јавног позива
2 праг за коришћење конкурентног преговарачког поступка утврђује се у складу са 

Council Regulation (EEC) 2913/92 на дан расписивања јавног позива

Сектормлека

Члан 7.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва усло ве из 

чла на 5. овог пра вил ни ка, у за ви сно сти од вр сте ин ве сти ци је, 
оства ру је пра во на одо бра ва ње про јек та у сек то ру мле ка ако:

1) је вла сник жи во ти ње ко ја је пред мет зах те ва, ко ја је обе ле же на 
и ре ги стро ва на у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ве те ри нар ство; 

2) у Ре ги стру има при ја вљен од го ва ра ју ћи сточ ни фонд (по-
дат ке о вр сти жи во ти ња и бро ју га здин ства (HID) на ко јем се др же 
или уз га ја ју); 

3) је вла сник жи во ти ње ко ја је пред мет зах те ва или је вла сник 
жи во ти ње члан ње го вог по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства;

4) има до 300 млеч них кра ва.
Ли це ко је ис пу ња ва усло ве из ста ва 1. тач. 1) –3) овог чла на 

ко је има ви ше од 300 млеч них кра ва, оства ру је пра во на одо бра ва-
ње про јек та са мо за:

1) ин ве сти ци је у из град њи и/или ре кон струк ци ји скла ди-
шних ка па ци те та за стај њак и/или спе ци фич ну опре му и ме ха ни-
за ци ју за ма ни пу ла ци ју и ко ри шће ње стај ња ка;

2) ин ве сти ци је у про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра 
на га здин ству.

Секторвоћа

Члан 8.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва усло ве из чла-

на 5. овог пра вил ни ка, у за ви сно сти од вр сте ин ве сти ци је оства ру је 
правo на одо бра ва ње про јек та у сек то ру во ћа ако у Ре ги стру има упи-
са но од 2 ha до 20 ha ја го да стог во ћа и/или од 5 ha до 100 ha дру гог 
во ћа у скла ду са ши фар ни ком биљ не про из вод ње ко ји је са став ни део 
про пи са ко јим се про пи су је ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва и 
ако је пред мет ин ве сти ци је ве зан за про из вод њу тог во ћа.

Секторповрћа

Члан 9.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва усло ве из 

чла на 5. овог пра вил ни ка, у за ви сно сти од вр сте ин ве сти ци је 
оства ру је правo на одо бра ва ње про јек та у сек то ру по вр ћа ако у Ре-
ги стру има упи са но по вр ће у скла ду са ши фар ни ком биљ не про-
из вод ње ко ји је са став ни део про пи са ко јим се про пи су је ре ги стар 
по љо при вред них га здин ста ва и ако је пред мет ин ве сти ци је ве зан 
за про из вод њу тог по вр ћа.

Ли це из ста ва 1. овог чла на  оства ру је правo на одо бра ва ње 
про јек та у сек то ру по вр ћа за ин ве сти ци је у из град њу обје ка та за 
скла ди ште ње по вр ћа ако у Ре ги стру има упи са но од 0.5 ha до 5 ha 
по вр ћа у за шти ће ном про сто ру и/или од 3 ha до 50 ha по вр ћа на 
отво ре ном про сто ру. 

Секторосталихусева

Члан 10.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва усло ве из 

чла на 5. овог пра вил ни ка, у за ви сно сти од вр сте ин ве сти ци је оства-
ру је правo на одо бра ва ње про јек та у сек то ру оста лих усе ва ако у 
Ре ги стру има при ја вље не кул ту ре под оста лим усе ви ма у скла ду 
са ши фар ни ком биљ не про из вод ње ко ји је са став ни део про пи са 
ко јим се про пи су је ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва и ако је 
пред мет ин ве сти ци је ве зан за про из вод њу оста лих усе ва.

Ли це из ста ва 1. овог чла на  оства ру је правo на одо бра ва ње 
про јек та у сек то ру оста лих усе ва, за:

1) на бав ку трак то ра сна ге мо то ра до 100 kW, као и из град њу 
и опре ма ње обје ка та за скла ди ште ње  – ако има од 2 ha до 50 ha по-
љо при вред ног зе мљи шта под оста лим усе ви ма;

2) на бав ку опре ме, ма ши на и ме ха ни за ци је за по љо при вред-
ну про из вод њу осим ком бај на и трак то ра, као и за из град њу и 
опре ма ње обје ка та за скла ди ште ње  – ако има од 50 до 100 ha  по-
љо при вред ног зе мљи шта под оста лим усе ви ма;

3) из град њу и опре ма ње обје ка та за скла ди ште ње  – ако има 
ви ше од 100 ha по љо при вред ног зе мљи шта под оста лим усе ви ма.

По себ ни усло ви за на бав ку но вог трак то ра

Члан 11.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва усло ве из 

чла на 5. овог пра вил ни ка, оства ру је пра во на ИПАРД под сти ца је 



106 Број 84 20. септембар 2017.

за на бав ку са мо јед ног трак то ра то ком тра ја ња ИПАРД про гра ма, 
са сле де ћом нај ве ћом сна гом мо то ра пре ма оби му биљ не, од но сно 
сто чар ске про из вод ње:

1) у сек то ру ме са:
(1) до 60 ки ло ва та (kW)  – ако има обје кат ка па ци те та од 4.000 

до 20.000 број ле ра по тур ну су,
(2) до 70 ки ло ва та (kW)  – ако има обје кат ка па ци те та од 

20.000 до 40.000 број ле ра по тур ну су,
(3) до 80 ки ло ва та (kW)  – ако има обје кат ка па ци те та од 20 до 

40 гр ла го ве да, од но сно од 30 до 1000 гр ла сви ња, од но сно од 150 
до 400 гр ла ова ца или ко за, 

(4) до 100 ки ло ва та (kW)  – ако има обје кат ка па ци те та од 40 
до 1.000 гр ла го ве да, од но сно од 1.000 до 10.000 гр ла сви ња, од-
но сно од 400 до 1.000 гр ла ова ца или ко за, од но сно од 40.000 до 
50.000 број ле ра по тур ну су;

2) у сек то ру мле ка:
(1) до 80 ки ло ва та (kW)  – ако има од 20 до 50 гр ла млеч них 

кра ва,
(2) до 100 ки ло ва та (kW)  – ако има од 50 до 300 гр ла млеч них 

кра ва;
3) у сек то ру во ћа:
(1) до 60 ки ло ва та (kW)  – ако у Ре ги стру има упи са не по вр-

ши не под про из вод њом во ћа од 2 до 10 ha,
(2) до 80 ки ло ва та (kW)  – ако у Ре ги стру има упи са не по вр-

ши не под про из вод њом во ћа од 10 до 50 ha,
(3) до 100 ки ло ва та (kW)  – ако у Ре ги стру има упи са не по вр-

ши не под про из вод њом во ћа од 50 до 100 ha;
4) у сек то ру по вр ћа:
(1) до 40 ки ло ва та (kW)  – ако у Ре ги стру има упи са не по вр-

ши не под про из вод њом по вр ћа од 0,5 до 2 ha,
(2) до 80 ки ло ва та (kW)  – ако у Ре ги стру има упи са не по вр-

ши не под про из вод њом по вр ћа од 2 до 10 ha,
(3) до 90 ки ло ва та (kW)  – ако у Ре ги стру има упи са не по вр-

ши не под про из вод њом по вр ћа од 10 до 30 ha,
(4) до 100 ки ло ва та (kW)  – ако у Ре ги стру има упи са не по вр-

ши не под про из вод њом по вр ћа од 30 до 50 ha;
5) у сек то ру оста лих усе ва:
(1) до 80 ки ло ва та (kW)  – ако у Ре ги стру има упи са не по вр-

ши не под про из вод њом оста лих усе ва од 2 до 20 ha,
(2) до 100 ки ло ва та (kW)  – ако у Ре ги стру има упи са не по вр-

ши не под про из вод њом оста лих усе ва од 20 до 50 ha.

По слов ни  план и еле мен ти и по ка за те љи за про це ну  
еко ном ске одр жи во сти про јек та

Члан 12.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва оп ште и по-

себ не усло ве, пра во на одо бра ва ње про је ка та остваруje ако до ка же 
сво ју еко ном ску одр жи вост и одр жи вост про јек та на кра ју ин ве-
сти ци о ног пе ри о да кроз по слов ни план. 

По слов ни план  из ста ва 1. овог чла на за ин ве сти ци је вред но-
сти до 50.000 евра под но си се у елек трон ској и па пир ној фор ми и 
то кроз Јед но ста ван по слов ни план ко ји је дат у При ло гу 4  – Јед-
но ста ван по слов ни план, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и 
чи ни ње гов са став ни део.

По слов ни план  из ста ва 1. овог чла на за ин ве сти ци је вред-
но сти ве ће од 50.000 евра под но си се у елек трон ској и па пир ној 
фор ми и то кроз Сло жен по слов ни план ко ји је дат у При ло гу 5  – 
Сло жен по слов ни план, ко ји од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни 
ње гов са став ни део.

Еле мен ти и по ка за те љи ко ји се ко ри сте за про це ну еко ном ске 
одр жи вост под но си о ца и про је ка та да ти су у При ло гу 6  – Еле мен-
ти и по ка за те љи ко ји се ко ри сте за про це ну еко ном ске одр жи вост 
под но си о ца и про је ка та, ко ји од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни 
ње гов са став ни део.

Из нос ИПАРД под сти ца ја

Члан 13.
Ипард под сти ца ји утвр ђу ју се у про цен ту ал ном из но су од 

вред но сти при хва тљи вих тро шко ва ин ве сти ци је ума ње ном за из-
нос по ре за на до да ту вред ност, и то: 

1) 60% од укуп них при хва тљи вих тро шко ва, или 
2) 65% од укуп них при хва тљи вих тро шко ва  – ако је ко ри сник 

ли це из чла на 3. став 1. тач. 1) и 2) овог пра вил ни ка ко је је мла ђе 
од 40 го ди на на дан до но ше ња од лу ке о одо бра ва њу про јек та; 

3) 70% од укуп них при хва тљи вих тро шко ва  – ако је ме сто 
ин ве сти ци је у пла нин ским под руч ји ма у скла ду са по себ ним про-
пи сом ко јим се од ре ђу ју под руч ја са оте жа ним усло ви ма ра да у 
по љо при вре ди.

За ин ве сти ци је у обла сти упра вља ња от па дом и от пад ним во-
да ма ИПАРД под сти ца ји се утвр ђу ју  у до дат ном из но су од 10% 
пре ко про цен ту ал ног из но са из ста ва 1. овог чла на.

Вред ност при хва тљи вих оп штих тро шко ва не мо же пре ћи из нос 
од 12% од вред но сти при хва тљи вих тро шко ва пред мет не ин ве сти ци је.

Ако је из нос при хва тљи вих тро шко ва пред мет не ин ве сти ци је 
ве ћи од три ми ли о на евра, оп шти тро шко ви за из ра ду по слов ног 
пла на при хва тљи ви су до 3% од тог из но са.

Ако је из нос при хва тљи вих тро шко ва пред мет не ин ве сти ци је 
ве ћи од јед ног а ма њи од три ми ли о на евра оп шти тро шко ви за из-
ра ду по слов ног пла на при хва тљи ви су до 4% од тог из но са. 

Ако је из нос при хва тљи вих тро шко ва пред мет не ин ве сти ци је 
ма њи од ми ли он евра, оп шти тро шко ви за из ра ду по слов ног пла на 
при хва тљи ви су до 5% од тог из но са.

Ко ри сник оства ру је ИПАРД под сти ца је, без об зи ра на укуп-
ну вред ност ин ве сти ци је, у окви ру сле де ћих гра ни ца: 

1) за сек тор во ћа, сек тор по вр ћа и сек тор оста лих усе ва у из-
но су од 5.000 до 700.000 евра;

2) за сек тор мле ка и сек тор ме со у из но су од 5.000 до 
1.000.000 евра. 

Ко ри сник мо же да оства ри уку пан из нос ИПАРД под сти ца ја 
у скла ду са овим пра вил ни ком од 1.500.000 евра у пе ри о ду спро-
во ђе ња ИПАРД про гра ма.

Ин ве сти ци је и при хва тљи ви тро шко ви 

Члан 14.
Ин ве сти ци је у фи зич ку имо ви ну и при хва тљи ви тро шко ви за 

ко је се одо бра ва ју ИПАРД под сти ца ји да ти су у Ли сти при хва тљи-
вих ин ве сти ци ја и тро шко ва.

Тро шко ви из ста ва 1. овог чла на ко ји се од но се на из град њу 
и/или ку по ви ну но вих ма ши на и опре ме, укљу чу ју ћи ком пју тер-
ске про гра ме, сма тра ју се при хва тљи вим, до тр жи шне вред но сти 
имо ви не, у скла ду са про пи сом ко јим се про пи су је ме то до ло ги ја 
за утвр ђи ва ње ре фе рент них це на ин ве сти ци ја за об ра чун ИПАРД 
под сти ца ја и три до ста вље не по ну де.

Пра во на ИПАРД под сти ца је мо же се оства ри ти ис кљу чи-
во за ин ве сти ци је ко је су ре а ли зо ва не на кон до но ше ња ре ше ња о 
одо бра ва њу про јек та, осим за оп шти тро шак ко ји мо же да на ста не 
у пе ри о ду ва же ња ИПАРД про гра ма.

Не при хва тљи ви тро шко ви

Члан 15.
Пра во на ИПАРД под сти ца је не мо же да се оства ри за:
1) по ре зе, укљу чу ју ћи ПДВ; 
2) ца ри не, уво зне и дру ге да жби не; 
3) ку по ви ну, за куп или ли зинг зе мљи шта и по сто је ћих обје-

ка та, без об зи ра на то да ли ће ли зинг ре зул ти ра ти про ме ном вла-
сни штва;

4) ка зне, фи нан сиј ске пе на ле и суд ске тро шко ве; 
5) тро шко ве  по сло ва ња;
6) по лов ну ме ха ни за ци ју и опре му; 
7) бан кар ске тро шко ве, тро шко ве га ран ци ја и слич не тро-

шко ве; 
8) тро шко ве кон вер зи је, тро шко ве и гу бит ке у по гле ду курс не 

раз ли ке у ве зи са ИПАРД на мен ским ра чу ном, као и дру ге чи сто 
фи нан сиј ске тро шко ве; 

9) до при но се у на ту ри; 
10) тро шко ве одр жа ва ња, амор ти за ци је или за ку па;
11) на бав ку пред ме та ин ве сти ци је пу тем ли зин га, ком пен за-

ци је, асиг на ци је и це си је или на бав ку на дру ги на чин ко ји пред-
ста вља га ше ње оба ве зе пу тем пре би ја ња ду га;

12) на бав ку пред ме та ин ве сти ци је го то вин ским пла ћа њем.

III. ПО СТУ ПАК ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА НА ИПАРД  
ПОД СТИ ЦА ЈЕ

Јав ни по зив за под но ше ње зах те ва за одо бра ва ње про јек та

Члан 16.
По сту пак за оства ри ва ње пра ва на ИПАРД под сти ца је по-

кре ће се под но ше њем зах те ва за одо бра ва ње про јек та на осно ву 
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јав ног по зи ва ко ји рас пи су је ми ни стар ство над ле жно за по сло-
ве по љо при вре де  – Упра ва за аграр на пла ћа ња (у да љем тек сту: 
Упра ва).

Јав ни по зив на ро чи то са др жи рок за под но ше ње зах те ва за 
одо бра ва ње про јек та, из нос рас по ло жи вих сред ства за рас пи са ни 
по зив, обра зац зах те ва, оба ве зну до ку мен та ци ју и дру ге по дат ке 
ве за не за кон кре тан по зив.

По сту пак се по кре ће са по да ци ма из Ре ги стра на дан под но-
ше ња зах те ва за одо бра ва ње про јек та.

Јав ни по зив об ја вљу је се на зва нич ној ин тер нет стра ни ци 
ми ни стар ства над ле жног за по сло ве по љо при вре де, од но сно на 
зва нич ној ин тер нет стра ни ци Упра ве.

Под но си лац зах те ва мо же под не ти са мо је дан зах тев за одо-
бра ва ње про је ка та по истом јав ном по зи ву.

Зах тев из ста ва 1. овог чла на мо же се под не ти за јед ну или 
ви ше ин ве сти ци ја из Ли сте при хва тљи вих ин ве сти ци ја и тро шко-
ва у окви ру јед ног сек то ра.

До ку мен та ци ја уз зах тев за одо бра ва ње про јек та

Члан 17.
Уз зах тев из чла на 16. овог пра вил ни ка до ста вља се сле де ћа 

до ку мен та ци ја:
1) по слов ни план, у скла ду са чла ном 12. овог пра вил ни ка;
2) по пис по крет не и не по крет не имо ви не на дан 31. де цем бар 

прет ход не го ди не у од но су на го ди ну у ко јој се под но си зах тев, 
као и на дан под но ше ња зах те ва за одо бра ва ње про јек та; 

3) до каз о струч ној спре ми или рад ном ис ку ству у обла сти 
по љо при вре де и то:

(1) све до чан ство сред ње шко ле из обла сти по љо при вре де и/
или обла сти ве те ри не, или 

(2) ди пло му уста но ве ви со ког обра зо ва ња, или
(3) уго вор о ра ду на по сло ви ма у обла сти по љо при вре де у 

од го ва ра ју ћем сек то ру ко ји пра ти при ја ва и од ја ва на оба ве зно со-
ци јал но оси гу ра ње или 

(4) по твр ду о струч ном оспо со бља ва њу за по љо при вред но 
за ни ма ње, 

(5) све до чан ство сред ње шко ле и из ја ва о по ха ђа њу обу ке у 
ми ни мал ном тра ја њу од 50 ча со ва пре да ва ња у од го ва ра ју ћем сек-
то ру ко ја ће се оба ви ти  пре  под но ше ња зах те ва за ис пла ту;

4) по ну де у скла ду са чла ном 5. тач ка 8) овог пра вил ни ка;
5) уве ре ње о из ми ре ним до спе лим оба ве за ма по осно ву јав-

них при хо да из да то од над ле жног ор га на је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве пре ма ме сту ин ве сти ци је, од но сно пре би ва ли шту, од но сно 
се ди шту под но си о ца зах те ва;  

6) уве ре ње о из ми ре ним до спе лим  оба ве за ма по осно ву јав-
них при хо да из да то од стра не над ле жне по ре ске упра ве.

По ред до ку мен та ци је из ста ва 1. овог чла на, пред у зет ник, 
при вред но дру штво и зе мљо рад нич ка за дру га до ста вља и:

1) из вод из Ре ги стра при вред них су бје ка та ко ји во ди Аген ци-
ја за при вред не ре ги стре;

2) фи нан сиј ску кар ти цу основ них сред ста ва на дан 31. де-
цем бар прет ход не го ди не у од но су на го ди ну у ко јој се под но си 
зах тев, као и на дан под но ше ња зах те ва за одо бра ва ње про јек та.

По ред до ку мен та ци је из ст. 1. и 2. овог чла на, пред у зет ник 
ко ји во ди књи ге по си сте му про стог књи го вод ства, као и ин ди ви-
ду ал ни по љо при вред ник ко ји во ди по слов не књи ге до ста вља ју и:

1) би ланс успе ха за прет ход ну го ди ну у од но су на го ди ну у 
ко јој се под но си зах тев;

2) по ре ски би ланс  – ПБ2 за прет ход ну фи нан сиј ску го ди ну у 
од но су на го ди ну у ко јој се под но си зах тев.

За ин ве сти ци је у об но вљи ве из во ре енер ги је, по ред до ку мен-
та ци је из ст. 1 –3. овог чла на, до ста вља се и прет ход на сту ди ја из-
во дљи во сти или сту ди ја оправ да но сти у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је пла ни ра ње и из град ња, а ко ја са др жи ана ли зу про сеч не 
по тро шње елек трич не и то плот не енер ги је у прет ход не три го ди не 
на по љо при вред ном га здин ству обра зло же ну ра чу ни ма и оста лим 
до ку мен ти ма о по тро шњи елек трич не енер ги је, га са, то плот не 
енер ги је, си ро ви на за про из вод њу енер ги је за ин ве сти ци је у об но-
вљи ве из во ре енер ги је.

У слу ча ју да ни је мо гу ће обез бе ди ти до ка зе о по тро шњи 
енер ги је у прет ход не три го ди не из ста ва 3. овог чла на, или се про-
јек том пла ни ра зна чај но по ве ћа ње по тро шње енер ги је у на ред ном 
пе ри о ду због по ве ћа ња оби ма про из вод ње на по љо при вред ном 

га здин ству, за про ра чун про сеч не по тро шње елек трич не енер ги је 
и то плот не енер ги је у прет ход не три го ди не на по љо при вред ном 
га здин ству, узи ма ју се у про ра чун они по да ци о по тро шњи енер-
ги је ко ји сто је на рас по ла га њу, за пе ри од ко ји не мо же би ти ма њи 
од го ди ну да на и на ту вред ност се до да ју про јек то ва не вред но сти 
по тро шње енер ги је но вих по стро је ња.

За ин ве сти ци је у из град њу и опре ма ње објек та, по ред до ку-
мен та ци је из ст. 1 –3. овог чла на, до ста вља се и из вод из ка та стра 
не по крет но сти са ко пи јом пла на, за пред мет ин ве сти ци је, од но сно  
пре пис ли ста не по крет но сти ако је ус по ста вљен но ви опе рат, од-
но сно пре пис по се дов ног ли ста ако ни је ус по ста вљен но ви опе рат, 
од но сно из вод из зе мљи шних књи га у слу ча ју да ни је ус по ста-
вљен ка та стар не по крет но сти.

Ако под но си лац зах те ва ни је вла сник зе мљи шта, од но сно 
објек та ко ји је пред мет ин ве сти ци је, до ста вља и уго вор о за ку-
пу или усту па њу на ко ри шће ње пред мет ног зе мљи шта, од но сно 
објек та за кљу чен са за ку по дав цем од но сно усту пи о цем: фи зич-
ким ли цем или је ди ни цом ло кал не са мо у пра ве или цр квом и ма-
на сти ром, са ро ком ва же ња од нај ма ње 10 го ди на по чев од ка лен-
дар ске го ди не у ко јој се под но си зах тев, а ко ји је упи сан у ка та стар 
не по крет но сти као је ди ни те рет на пред мет ном зе мљи шту, од но-
сно објек ту као и из вод из ка та стра не по крет но сти за за ку по дав ца, 
од но сно усту пи о ца.

За ин ве сти ци је у из град њу обје ка та, по ред до ку мен та ци је из 
ст. 1 –3. и ста ва 6. овог чла на, до ста вља се и про је кат за гра ђе вин-
ску до зво лу и/или идеј ни про је кат и/или про је кат за из во ђе ње у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је пла ни ра ње и из град ња, као и 
гра ђе вин ска до зво ла, од но сно ре ше ње за из во ђе ње ра до ва.

За до ка зи ва ње ис пу ње но сти кри те ри ју ма ран ги ра ња да под-
но си лац зах те ва има сер ти фи кат о ор ган ској про из вод њи, уз зах-
тев за одо бра ва ње про јек та под но си лац зах те ва до ста вља и овај 
сер ти фи кат.

Ако под но си лац зах те ва за одо бра ва ње про јек та не до ста ви 
по треб ну до ку мен та ци ју из ста ва 1. тач. 5) и 6), ста ва 2. тач ка 1) и 
ста ва 6. и гра ђе вин ску до зво лу, од но сно ре ше ње за из во ђе ње ра до-
ва из ста ва 8. овог чла на, Упра ва по слу жбе ној ду жно сти од над-
ле жних ор га на при ба вља по дат ке о чи ње ни ца ма о ко ји ма се во ди 
слу жбе на еви ден ци ја у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је оп шти 
управ ни по сту пак.

Ад ми ни стра тив на об ра да зах те ва за одо бра ва ње про јек та

Члан 18.
Упра ва вр ши ад ми ни стра тив ну об ра ду зах те ва за одо бра ва ње 

про јек та, про ве ром по да та ка из зах те ва, до ку мен та ци је при ло же не 
уз зах тев и уви дом у слу жбе не еви ден ци је.

Зах тев за одо бра ва ње про јек та ко ји ни је  под нет од странe ли-
ца из чла на 3. овог пра вил ни ка, пре у ра њен, не бла го вре мен зах тев, 
зах тев по слат фак сом или елек трон ском по штом, као и сва ки на-
ред ни зах тев истог под но си о ца по истом по зи ву, Упра ва од ба цу је 
без раз ма тра ња.

По ну де

Члан 19.
По ну да из чла на 5. став 1. тач ка 8) овог пра вил ни ка на ро чи то 

са др жи:
1) на зив, се ди ште и ма тич ни број до ба вља ча;
2) на зив, се ди ште и ма тич ни број, ако је под но си лац зах те ва 

при вред но дру штво, зе мљо рад нич ка за дру га и пред у зет ник, од но-
сно име, пре зи ме, пре би ва ли ште и ЈМБГ ако је под но си лац зах те-
ва фи зич ко ли це;

3) тех нич ко-тех но ло шке ка рак те ри сти ке за ро бу, ра до ве и 
услу ге ко ји чи не пред мет ин ве сти ци је, од но сно пред мер и пред-
ра чун ра до ва за из град њу, при че му сва ка став ка у по ну ди мо ра да 
са др жи: је ди ни цу ме ре, ко ли чи ну, је ди нич ну це ну и укуп ну це ну 
став ке, као и укуп ну це ну по ну де укљу чу ју ћи по себ но ис ка за ну 
не то це ну и из нос ПДВ-а из ра же не у ди на ри ма, од но сно у евримa 
за стра не до ба вља че, као и да са др жи по дат ке о основ ном мо де лу 
и до дат ној опре ми;

4) рок ва же ња по ну де;
5) број, да тум и ме сто из да ва ња по ну де;
6) ове ру до ба вља ча;
7) из ја ву до ба вља ча под пу ном ма те ри јал ном и кри вич ном 

од го вор но шћу да је пред мет по ну де но ва и не у по тре бља ва на ро ба;
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8) на зив про из во ђа ча и зе мља по ре кла опре ме, ра до ва и услу га;
9) из ја ву до ба вља ча под пу ном ма те ри јал ном и кри вич ном 

од го вор но шћу да је зе мља, од но сно те ри то ри ја по ре кла опре ме, 
ра до ва и услу га зе мља, од но сно те ри то ри ја из чла на 5. став 1. тач. 
12) и 13) овог пра вил ни ка;

10) га рант не усло ве;
11) усло ве и на чин пла ћа ња;
12) оба ве зе до ба вља ча у ве зи ис по ру ке. 
По да ци из при ку пље них по ну да тре ба да бу ду у скла ду са по-

да ци ма ко ји су на ве де ни у  по слов ном пла ну.

Одо бра ва ње по ну де

Члан 20.
Пoднoсилaц у зах те ву за одо бра ва ње про јек та озна ча ва као 

иза бра ну  јед ну од три до ста вље не по ну де.
Упра ва одо бра ва иза бра ну по ну ду у вред но сти ко ја не мо же 

би ти ве ћа од вред но сти  из  по ну де са  нај ни жом це ном.

Из ра чу на ва ње осно ви це за об ра чун ИПАРД под сти ца ја

Члан 21.
Осно ви ца за об ра чун ИПАРД под сти ца ја утвр ђу је се у вред-

но сти  из чла на 20. став 2. овог пра вил ни ка, ако ова вред ност не 
пре ла зи из нос ре фе рент не це не утвр ђе не у скла ду са по себ ним 
про пи сом ко јим се про пи су је ме то до ло ги ја утвр ђи ва ња ре фе рент-
не це не.

Ако вред но сти  из чла на 20. став 2. овог пра вил ни ка пре ла зи 
из нос ре фе рент не це не, осно ви ца за об ра чун ИПАРД под сти ца ја 
утвр ђу је се у ви си ни ре фе рент не це не.

Кон тро ла на ли цу ме ста пре одо бра ва ња про јек та

Члан 22.
По сле ад ми ни стра тив не об ра де зах те ва за одо бра ва ње про-

јек та Упра ва вр ши про ве ру ис пу ње но сти про пи са них усло ва кон-
тро лом на ли цу ме ста у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је по љо при-
вре ду и ру рал ни раз вој.

Упра ва у за ви сно сти од вр сте ин ве сти ци је, у из ве шта ју са чи-
ње ном то ком кон тро ле на ли цу ме ста у фа зи одо бра ва ња про јек та, 
упо зна је под но си о ца зах те ва да нај ка сни је 10 да на пре из во ђе ња 
ра до ва или ис по ру ке опре ме  оба ве сти  Упра ву о из во ђе њу скри-
ве них  ра до ва.

Бо до ва ње и ран ги ра ње

Члан 23.
Зах те ви ко ји по сле ад ми ни стра тив не про ве ре и кон тро ле на 

ли цу ме ста ис пу ња ва ју усло ве за одо бра ва ње про јек та бо ду ју се 
и ран ги ра ју.

Са 15 бо до ва бо ду ју се зах те ви за одо бра ва ње про јек та ако 
под но си лац зах те ва: 

1) је сте  жен ског по ла;
2) је сте ли це мла ђе од 40 го ди на; 
3) за одо бра ва ње про јек та у сек то ру мле ка има до 50 млеч них 

кра ва; 
4) за одо бра ва ње про јек та у сек то ру ме са има ка па ци тет 

објек та до 100 го ве да и/или до 500 ова ца и ко за и/или или до 1.000 
сви ња.

Са 20 бо до ва бо ду ју се зах те ви за одо бра ва ње про јек та ако је 
под но си лац зах те ва сер ти фи ко ван за ор ган ску про из вод њу.

Са 25 бо до ва бо ду ју се зах те ви за одо бра ва ње про јек та ако се 
ме сто ин ве сти ци је на ла зи у под руч ју са оте жа ним усло ви ма ра да 
у по љо при вре ди у скла ду са по себ ним про пи сом ко јим се од ре ђу-
ју под руч ја са оте жа ним усло ви ма ра да у по љо при вре ди. 

Са 10 бо до ва бо ду ју се зах те ви за одо бра ва ње про јек та ако је 
под но си лац зах те ва зе мљо рад нич ка за дру га или ако је под но си лац 
зах те ва члан зе мљо рад нич ке за дру ге.

Ако под но си лац зах те ва ис пу ња ва ви ше кри те ри ју ма бо до ви 
се са би ра ју.

Ако по сто ји ви ше зах те ва са истим бро јем бо до ва пре ма кри-
те ри ју ми ма за ран ги ра ње, пред ност има ра ни је под нет зах тев. 

По сту пак бо до ва ња и ран ги ра ња се не спро во ди ако је из нос 
рас по ло жи вих сред ста ва до во љан за све зах те ве за одо бра ва ње 
про је ка та.

Ранг-ли ста одо бре них зах те ва об ја вљу је се на зва нич ној ин-
тер нет стра ни ци Упра ве.

Ре ше ње о одо бра ва њу про јек та

Члан 24.
Ако је ад ми ни стра тив ном про ве ром и кон тро лом на ли цу ме-

ста утвр ђе но да под но си лац зах те ва ис пу ња ва про пи са не усло ве и 
ако по сто је рас по ло жи ва фи нан сиј ска сред ства, ди рек тор Упра ве 
ре ше њем одо бра ва про је кат.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на на ро чи то са др жи:
1) про је кат ко ји се одо бра ва са при хва тљи вим ин ве сти ци ја ма 

и тро шко ви ма;
2) одо брен из нос ИПАРД под сти ца ја са из ра же ним из но сом 

на ци о нал ног и ко о фи нан си ра ња Европ ске уни је за про је кат ко ји 
се одо бра ва;

3) рок за ре а ли за ци ју ин ве сти ци је и под но ше ње зах те ва за 
ис пла ту;

4) оба ве зу чу ва ња до ку мен та ци је ко ја се од но си на про је кат 
ко ји се одо бра ва;

5) оба ве зу до ста вља ња из ве шта ја Упра ви о спро во ђе њу одо-
бре ног про јек та у за ви сно сти од вр сте про јек та;

6) оба ве зу ко ри сни ка да омо гу ћи не сме тан при ступ и кон тро-
лу на ли цу ме ста ко ја се од но си на одо бре ни про је кат, те оба ве-
зу да ва ња на увид це ло куп не до ку мен та ци је ве за не за одо бре ни 
про је кат овла шће ним ли ци ма Упра ве, ор га на  над ле жног за ре ви-
зи ју си сте ма спро во ђе ња про гра ма Европ ске уни је, На ци о нал ног 
фон да Ми ни стар ства фи нан си ја, Европ ске ко ми си је, Европ ског 
ре ви зор ског су да и Европ ске кан це ла ри је за бор бу про тив пре ва ра 
(ОЛАФ);

7) за бра ну пред у зи ма ња рад њи ко је би мо гле до ве сти до јав-
ног фи нан си ра ња истог одо бре ног про јек та; 

8) оба ве зу ко ри сни ка да оба ве сти Упра ву о из во ђе њу скри ве-
них ра до ва; 

9) оба ве зу ко ри сни ка да обе ле жи пред мет ин ве сти ци је у 
скла ду са овим пра вил ни ком.

Упра ва по зи ва ко ри сни ка да пре у зме ре ше ње ко јим се одо-
бра ва про је кат. 

При ли ком пре у зи ма ња ре ше ња из ста ва 3. овог чла на Упра ва 
усме ним и пи сме ним пу тем упо зна је ко ри сни ка са пра ви ма, оба ве-
за ма и од го вор но сти ма, као и про пи са ним санк ци ја ма у скла ду са 
про пи си ма ко ји ма се уре ђу ју ИПАРД под сти ца ји. 

Ко ри сник сво јим пот пи сом, од но сно ове ром ака та из ста ва 4. 
овог чла на по твр ђу је при јем ре ше ња о одо бра ва њу про јек та, као и 
да је упо знат са пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма и про пи са-
ним санк ци ја ма у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу ју ИПАРД 
под сти ца ји. 

Из ме на одо бре ног про јек та

Члан 25.
По сле до но ше ња ре ше ња о одо бра ва њу про јек та а нај ка сни је  

30 да на пре ис те ка ро ка за ре а ли за ци ју одо бре ног про јек та ко ри-
сник ИПАРД под сти ца ја мо же под не ти зах тев за из ме ну одо бре-
ног про јек та:

1) ако су из ме не про јек та та кве да се њи ма не ме ња ју бит не 
осо би не, од но сно свр ха ин ве сти ци је; 

2) ако се из ме не од но се на про ду же так ро ка за за вр ше так 
про јек та, од но сно про ду же так ро ка за под но ше ње зах те ва за ис-
пла ту, из оправ да них раз ло га;

3) ако ре а ли за ци ја одо бре ног про јек та ни је мо гу ћа или ни је 
еко ном ски оправ да на услед:

(1) ви ше си ле,
(2) не мо гућ но сти до ба вља ча да обез бе ди про из во де и услу ге,
(3) про ме не про пи са,
(4) уво ђе ња но вих тех но ло ги ја ко је мо гу по бољ ша ти ефи ка-

сност пред мет не ин ве сти ци је.
Уз зах тев за из ме ну одо бре ног про јек та, под но си лац до ста-

вља и до ка зе ко ји ма се по твр ђу је оправ да ност раз ло га за из ме ну.
Из ме не про јек та мо ра ју би ти у скла ду са оп штим и по себ ним 

усло ви ма за одо бра ва ње про је ка та про пи са ним овим пра вил ни ком. 
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IV. ИС ПЛА ТА ИПАРД ПОД СТИ ЦА ЈА

Оп шти усло ви за оства ри ва ње пра ва на ис пла ту ИПАРД  
под сти ца ја

Члан 26.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је је оства ри ло пра во на 

одо бра ва ње про јек та оства ру је пра во на ис пла ту ИПАРД под сти-
ца ја ако:

1) је ре а ли зо вао ин ве сти ци ју у скла ду са ре ше њем о одо бре-
њу про јек та, од но сно ак том о из ме ни про јек та;

2) је ин ве сти ци ја ре а ли зо ва на без го то вин ским пла ћа њем;
3) не ма до спе лих не из ми ре них оба ве за по осно ву јав них при-

хо да;
4) не ма еви ден ти ра них до спе лих не из ми ре них ду го ва ња пре-

ма ми ни стар ству над ле жном за по сло ве по љо при вре де, по осно ву 
ра ни је оства ре них под сти ца ја, суб вен ци ја и кре ди та; 

5) по љо при вред но га здин ство ис пу ња ва од го ва ра ју ће про пи-
са не усло ве у обла сти за шти те жи вот не сре ди не, а за ин ве сти ци је 
у сек то ри ма ме са и мле ка и про пи са не усло ве у обла сти до бро би-
ти жи во ти ња, као и да пред мет на ин ве сти ци ја ис пу ња ва на ве де не 
усло ве уре ђе не про пи си ма Европ ске уни је у овим обла сти ма, а са 
ко ји ма су ускла ђе ни про пи си Ре пу бли ке Ср би је;  

6) је пред мет ин ве сти ци је обе ле жен на на чин пред ви ђен 
овим пра вил ни ком; 

7) пред мет ин ве сти ци је ни је фи нан си ран из дру гих из во ра 
јав ног фи нан си ра ња, од но сно, ако ни је у по ступ ку за оства ри ва ње 
фи нан си ра ња из дру гих јав них из во ра фи нан си ра ња;

8) ро ба ко ја је пред мет на бав ке по ти че из зе мље ко ја је да-
та у Ли сти при хва тљи вих зе ма ља, осим ка да је вред ност ро бе без 
ПДВ-а ис под пра га за ко ри шће ње кон ку рент ног пре го ва рач ког по-
ступ ка3;

9) ро ба ко ја је пред мет на бав ке по ти че са те ри то ри је Ко со ва 
и Ме то хи је, осим ка да је вред ност ро бе без ПДВ-а ис под пра га за 
ко ри шће ње кон ку рент ног пре го ва рач ког по ступ ка4;

10) ра чу ни код по слов них ба на ка ни су бло ки ра ни, као и ако 
ни су би ли у бло ка ди ду же од 30 да на у пе ри о ду од 12 ме се ци пре 
под но ше ња зах те ва за ис пла ту.

По себ ни усло ви за оства ри ва ње пра ва на ис пла ту ИПАРД 
под сти ца ја

Сектормлека

Члан 27.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва усло ве из 

чла на 26. овог пра вил ни ка оства ру је пра во на ис пла ту ИПАРД 
под сти ца ја у сек то ру мле ка  ако има од 20 до 300 млеч них кра ва.

Сектормеса

Члан 28.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва усло ве из 

чла на 26. овог пра вил ни ка оства ру је пра во на ис пла ту ИПАРД 
под сти ца ја у сек то ру ме са ако има укуп ни ка па ци тет објек та од 20 
до 1.000 го ве да и/или од 150 до 1.000 ова ца и/или ко за и/или од 30 
до 400 кр ма ча, и/или од 100 до 10.000 тов них сви ња и/или од 4.000 
до 50.000 број ле ра по тур ну су.

Ли це из чла на 6. став 2. и чла на 26. овог пра вил ни ка оства-
ру је пра во на ис пла ту под сти ца ја за ин ве сти ци је у из град њу и/или 
ре кон струк ци ју скла ди шних ка па ци те та за стај њак и/или спе ци-
фич ну опре му и ме ха ни за ци ју за ма ни пу ла ци ју и ко ри шће ње стај-
ња ка, и ин ве сти ра ње у про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во-
ра на га здин ству ако има ка па ци тет објек та ви ше од 1.000 го ве да 
или ви ше од 1.000 ова ца и ко за или ви ше од 10.000 сви ња, или 
ви ше од 50.000 број ле ра по тур ну су.

Секторвоћа

Члан 29.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва усло ве из 

чла на 26. овог пра вил ни ка оства ру је пра во на ис пла ту ИПАРД 
 – – – – – – – – – – – – – – –
3 праг за коришћење конкурентног преговарачког поступка утврђује се у складу са 

Council Regulation (EEC) 2913/92 на дан расписивања јавног позива
4 праг за коришћење конкурентног преговарачког поступка утврђује се у складу са 

Council Regulation (EEC) 2913/92 на дан расписивања јавног позива

под сти ца ја ако у Ре ги стру има упи са но од 2 ha до 20 ha ја го да стог 
во ћа и/или од 5 ha до 100 ha дру гог во ћа у скла ду са ши фар ни ком 
биљ не про из вод ње ко ји је са став ни део про пи са ко јим се уре ђу је 
ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва и ако је пред мет ин ве сти-
ци је ве зан за про из вод њу тог во ћа.

Секторповрћа

Члан 30.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва усло ве из 

чла на 26. овог пра вил ни ка оства ру је пра во на ис пла ту ИПАРД 
под сти ца ја у сек то ру по вр ћа ако у Ре ги стру има упи са но од 0,5 ha 
до 5 ha по вр ћа у за шти ће ном про сто ру и/или од 3 ha до 50 ha по-
вр ћа на отво ре ном про сто ру и ако је пред мет ин ве сти ци је ве зан за 
про из вод њу тог по вр ћа.

Секторосталиусеви

Члан 31.
Ли це из чла на 3. овог пра вил ни ка ко је ис пу ња ва усло ве из 

чла на 26. овог пра вил ни ка оства ру је пра во на ис пла ту ИПАРД 
под сти ца ја за:

1) на бав ку трак то ра сна ге до 100 ки ло ва та (kW) као и из град-
њу и опре ма ње обје ка та за скла ди ште ње, ако у Ре ги стру има упи-
са но од 2 ha до 50 ha зе мљи шта под оста лим усе ви ма;

2) на бав ку опре ме, ма ши на и ме ха ни за ци је осим ком бај на и 
трак то ра за по љо при вред ну про из вод њу, и из град њу и опре ма ње 
обје ка та за скла ди ште ње, ако у Ре ги стру има упи са но од 50 ha до 
100 ha зе мљи шта под оста лим усе ви ма;

3) из град њу и опре ма ње обје ка та за скла ди ште ње ако Ре ги-
стру има упи са но ви ше од 100 ha зе мљи шта под оста лим усе ви ма.

По кре та ње по ступ ка за одо бра ва ње ис пла те ИПАРД  
под сти ца ја

Члан 32.
По сту пак за одо бра ва ње ис пла те по кре ће се по зах те ву ко ри-

сни ка под сти ца ја за одо бра ва ње ис пла те, ко ји се под но си Упра ви 
по сле ре а ли за ци је одо бре ног про јек та у ро ку утвр ђе ном у ре ше њу 
о одо бра ва њу про јек та, од но сно ак ту о из ме ни про јек та.

Под но си лац зах те ва мо же под не ти са мо је дан зах тев за ис-
пла ту по истом јав ном по зи ву.

Зах тев за одо бра ва ње ис пла те под нет од стра не ли ца ко ме ре-
ше њем ни је одо брен про је кат, пре у ра њен, не бла го вре мен зах тев, 
зах тев по слат фак сом или елек трон ском по штом, као и сва ки на-
ред ни зах тев истог под но си о ца по истом по зи ву, Упра ва од ба цу је 
без раз ма тра ња.

До ку мен та ци ја за оства ри ва ње пра ва на ис пла ту ИПАРД  
под сти ца ја

Члан 33.
Уз зах тев за ис пла ту из чла на 32. овог пра вил ни ка ко ри сник 

ИПАРД под сти ца ја до ста вља сле де ћу до ку мен та ци ју:
1) ра чу не за на бав ку пред мет не ин ве сти ци је у скла ду са ре-

ше њем о одо бра ва њу про јек та; 
2) от прем ни цу за на бав ку пред мет не ин ве сти ци је, од но сно 

ме ђу на род ни то вар ни лист; 
3) до каз о из вр ше ном пла ћа њу пред мет не ин ве сти ци је и то: 

по твр ду о пре но су сред ста ва или из вод, ове ре не од стра не бан ке;
4) га рант ни лист, од но сно из ја ву о са о бра зно сти за из вр ше ну 

на бав ку пред мет не ин ве сти ци је;
5) је дин стве ну ца рин ска ис пра ву ако је ко ри сник сам из вр-

шио увоз пред ме та ин ве сти ци је;
6) сер ти фи кат о по ре клу, од но сно уве ре ње о кре та њу ро бе  – 

ЕУР 1, од но сно уво зни ра чун са из ја вом до ба вља ча о по ре клу ро бе 
(ако је вред ност ро бе из по је ди нач ног уго во ра са до ба вља чем  ве ћа 
од 100 000 евра), а за ро бу до ма ћег по ре кла из ја ву про из во ђа ча о 
по ре клу ро бе;

7) уве ре ње о из ми ре ним до спе лим оба ве за ма по осно ву јав-
них при хо да из да то од над ле жног ор га на је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве пре ма ме сту ин ве сти ци је, од но сно пре би ва ли шту, од но сно 
се ди шту под но си о ца зах те ва;  

8) уве ре ње о из ми ре ним до спе лим  оба ве за ма по осно ву јав-
них при хо да из да то од стра не над ле жне по ре ске упра ве; 



110 Број 84 20. септембар 2017.

9) по твр ду над ле жног ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
пре ма пре би ва ли шту, од но сно се ди шту ко ри сни ка као и пре ма ме-
сту где се на ла зи обје кат пред ме та ин ве сти ци је ко ри сни ка да за 
пред мет ну ин ве сти ци ју не ко ри сти под сти ца је по не ком дру гом 
осно ву (суб вен ци је, под сти ца ји, до на ци је), од но сно да иста ин ве-
сти ци ја ни је пред мет дру гог по ступ ка за ко ри шће ње под сти ца ја;  

10) по твр ду над ле жног по кра јин ског ор га на да за пред мет ну 
ин ве сти ци ју не ко ри сти под сти ца је по не ком дру гом осно ву (суб-
вен ци је, под сти ца ји, до на ци је), од но сно да иста ин ве сти ци ја ни је 
пред мет дру гог по ступ ка за ко ри шће ње под сти ца ја  – ако ко ри сник 
има пре би ва ли ште, од но сно се ди ште на те ри то ри ји ауто ном не по-
кра ји не, од но сно ако се обје кат пред ме та ин ве сти ци је на ла зи на 
те ри то ри ји ауто ном не по кра ји не; 

11) акт ор га на над ле жног за по сло ве за шти те би ља ко јим се 
до ка зу је да по љо при вред но га здин ство ис пу ња ва про пи са не усло-
ве у обла сти сред ста ва за за шти ту би ља, као и да пред мет на ин-
ве сти ци ја ис пу ња ва усло ве из обла сти сред ста ва за за шти ту би ља 
про пи са не про пи си ма Европ ске уни је са ко ји ма су ускла ђе ни про-
пи си Ре пу бли ке Ср би је у сек то ру во ћа и у сек то ру по вр ћа;

12) акт над ле жног ор га на о ис пу ње но сти тех нич ких и тех но-
ло шких усло ва обје ка та за жи во тињ ске от пат ке и по го на за пре-
ра ду и об ра ду жи во тињ ских от па да ка у сек то ру мле ка и сек то ру 
ме са у скла ду са по себ ним про пи сом;

13) акт ор га на над ле жног за по сло ве за шти те жи вот не сре ди-
не ко јим се до ка зу је да по љо при вред но га здин ство ис пу ња ва про-
пи са не усло ве у обла сти за шти те жи вот не сре ди не као и да пред-
мет на ин ве сти ци ја ис пу ња ва усло ве из обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је про це на ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну и про пи си ма Европ ске уни је са ко ји ма су ускла-
ђе ни про пи си Ре пу бли ке Ср би је ако је ко ри сник ИПАРД под сти-
ца ја пред у зет ник, при вред но дру штво или зе мљо рад нич ка за дру га;

14) акт ор га на над ле жног за по сло ве ве те ри не ко јим се до ка зу-
је да по љо при вред но га здин ство ис пу ња ва усло ва у по гле ду до бро-
би ти жи во ти ња  као и да пред мет на ин ве сти ци ја ис пу ња ва усло ве у 
по гле ду до бро би ти жи во ти ња про пи са не ЕУ про пи си ма са ко ји ма 
су ускла ђе ни про пи си Ре пу бли ке Ср би је, у сек то ру мле ка и ме са; 

15) по твр ду над ле жног ор га на за по сло ве уго ва ра ња и фи-
нан си ра ња про гра ма из сред ста ва Европ ске уни је, да се за пред-
мет ну ин ве сти ци ју не ко ри сте под сти ца ји по не ком дру гом осно ву 
(суб вен ци је, под сти ца ји, до на ци је), од но сно да иста ин ве сти ци ја 
ни је пред мет дру гог по ступ ка за ко ри шће ње под сти ца ја.

По ред до ку мен та ци је из ста ва 1. овог чла на, пред у зет ник, при-
вред но дру штво и зе мљо рад нич ка за дру га до ста вља и из вод из Ре ги-
стра при вред них су бје ка та ко ји во ди Аген ци ја за при вред не ре ги стре.

За ин ве сти ци је у из град њу и опре ма ње објек та, по ред до ку-
мен та ци је из ст. 1. и 2. овог чла на, до ста вља се и из вод из ка та стра 
не по крет но сти са ко пи јом пла на за пред мет ин ве сти ци је, од но сно  
пре пис ли ста не по крет но сти ако је ус по ста вљен но ви опе рат, од-
но сно пре пис по се дов ног ли ста ако ни је ус по ста вљен но ви опе рат, 
од но сно из вод из зе мљи шних књи га у слу ча ју да ни је ус по ста-
вљен ка та стар не по крет но сти.

За ин ве сти ци је у из град њу објек та по ред до ку мен та ци је из 
ст. 1 –3. овог чла на до ста вља се и:

1) упо треб на до зво ла; 
2) уго вор са овла шће ним из во ђа чем ра до ва за ин ве сти ци је у 

из град њу објек та;
3) гра ђе вин ска књи га, од но сно дру га про пи са на до ку мен та-

ци ја у скла ду са про пи си ма ко јим се уре ђу је пла ни ра ње и из град-
ње за ин ве сти ци је у из град њу објек та;

4) окон ча на си ту а ци ја за из ве де не ра до ве за ин ве сти ци је у  
из град њу објек та.

Ако је пред мет ин ве сти ци је трак тор или спе ци ја ли зо ва но 
тран спорт но во зи ло ко ри сник под сти ца ја, по ред до ку мен та ци је из 
ст. 1 и 2. овог чла на, до ста вља фо то ко пи ју са о бра ћај не до зво ле на 
име ко ри сни ка под сти ца ја.

За под но си о це зах те ва ко ји су да ли из ја ву о по ха ђа њу обу ке, 
по ред до ку мен та ци је из ст. 1 –4. овог чла на, до ста вља ју и по твр ду 
о за вр ше ној обу ци.

Ако је пред мет ин ве сти ци је на бав ка ро бе ко ри сник под сти ца-
ја до ста вља из ја ву од до ба вља ча да је ис по ру че на ро ба но ва.

Ко ри сни ци под сти ца ја ко ји су у си сте му двој ног књи го вод-
ства, по ред до ку мен та ци је из ст. 1. и 2. овог чла на, до ста вља ју и ко-
пи ју кар ти це основ них сред ста ва за го ди ну у ко јој је из да то ре ше-
ње о одо бра ва њу про јек та (ове ре но пе ча том и пот пи сом од стра не 

овла шће ног ра чу но во ђе или овла шће ног ли ца) као и ко пи ју кар ти-
це основ них сред ста ва за јед но са За кључ ним ли стом из да тим  на 
да тум под но ше ња зах те ва за ис пла ту (ове ре но пе ча том и пот пи сом 
од стра не овла шће ног ра чу но во ђе или овла шће ног ли ца). 

За ин ве сти ци је у си сте ме за на вод ња ва ње на по вр ши ни пре ко 
1 ha, по ред до ку мен та ци је из ст. 1 –2. овог чла на, ко ри сник под сти-
ца ја до ста вља и вод ну до зво лу.

За пла ћа ња из вр ше на у стра ној ва лу ти у свр ху одо бра ва ња 
зах те ва за ис пла ту ко ри сник вр ши об ра чун у ди на ри ма пре ма ме-
сеч ном кур су Европ ске ко ми си је (ЕЦБ), ис ка за ном на шест (6) де-
ци ма ла у ме се цу у ко јем је под нет зах тев за ис пла ту и ту вред ност 
упи су је у зах те ву за одо бра ва ње ис пла те.

Ако под но си лац зах те ва за одо бра ва ње про јек та не до ста ви 
по треб ну до ку мен та ци ју из чла на 33. став 1. тач. 7) –10) и 15), ст. 
2. и 3, став 4. тач ка 1) и став 5. овог чла на, Упра ва по слу жбе ној 
ду жно сти од над ле жних ор га на при ба вља по дат ке о чи ње ни ца ма о 
ко ји ма се во ди слу жбе на еви ден ци ја у скла ду са за ко ном ко ји уре-
ђу је оп шти управ ни по сту пак.

Фор ма до ку мен та ци је

Члан 34.
Уве ре ња и по твр де ко ја се до ста вља ју уз зах тев за одо бра ва-

ње пра ва на ИПАРД под сти ца је не мо гу би ти ста ри ја од 30 да на од 
да на под но ше ња зах те ва. 

Сва до ку мен та ко ја се до ста вља ју уз зах тев мо ра ју да гла се 
на под но си о ца зах те ва и при ла жу се у ори ги на лу или ове ре ној ко-
пи ји, ако овим пра вил ни ком ни је про пи са но дру га чи је. 

До ку мен та на стра ном је зи ку мо ра ју би ти пре ве де на на срп-
ски је зик од стра не овла шће ног суд ског пре во ди о ца.

Упра ва мо же да за тра жи и до дат ну до ку мен та ци ју у ци љу 
утвр ђи ва ња и про ве ре ис пу ње но сти про пи са них усло ва за оства-
ри ва ње пра ва на ИПАРД под сти ца је.

Кон тро ла на ли цу ме ста пре ис пла те

Члан 35.
По сле ад ми ни стра тив не об ра де зах те ва за одо бра ва ње ис пла-

те Упра ва вр ши про ве ру ис пу ње но сти про пи са них усло ва у скла-
ду са овим пра вил ни ком, кон тро лом на ли цу ме ста на на чин и по-
сту пак ко ји је уре ђен по себ ним про пи сом.

Кон тро лом из ста ва 1. овог чла на Упра ва про ве ра ва да ли је 
ко ри сник ин ве сти ци ју ре а ли зо вао у скла ду са ре ше њем о одо бра-
ва њу про јек та. 

Ре ше ње о ис пла ти ИПАРД под сти ца ја 

Члан 36.
Ако је ад ми ни стра тив ном про ве ром и кон тро лом на ли цу ме ста 

утвр ђе но да зах тев ис пу ња ва про пи са не усло ве ди рек тор Упра ве ре-
ше њем од лу чу је о пра ву на ко ри шће ње ИПАРД под сти ца ја и на ла же 
ис пла ту под сти ца ја на на мен ски ра чун ко ри сник упи сан у Ре ги стар.

Ре ше њем из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се из нос сред ста-
ва ко ји се фи нан си ра сред стви ма прет при ступ не по мо ћи, од но сно 
бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, као и укуп ни из нос ИПАРД под сти ца ја.

Из нос сред ста ва ко ји се фи нан си ра сред стви ма прет при ступ-
не по мо ћи утвр ђу је се у из но су од 75% од укуп ног из но са ИПАРД 
под сти ца ја.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на са др жи и:
1) оба ве зу чу ва ња до ку мен та ци је у скла ду са за ко ном ко јим 

се уре ђу је по љо при вре да и ру рал ни раз вој;
2) оба ве зу при ма о ца сред ста ва ИПАРД под сти ца ја да обе ле-

жи пред мет ин ве сти ци је; 
3) оба ве зу при ма о ца сред ста ва  да на мен ски ко ри сти, не оту-

ђи, ни ти омо гу ћи дру гом ли цу ко ри шће ња пред ме та ин ве сти ци је у 
пе ри о ду од  пет го ди на од да на ис пла те;

4) оба ве зу при ма о ца сред ста ва да до пу сти у сва ком тре нут-
ку не сме тан при ступ и кон тро лу на ли цу ме ста ко ја се од но си на 
одо бре ни про је кат, те оба ве зу да ва ња на увид це ло куп не до ку мен-
та ци је ве за не за одо бре ни про је кат овла шће ним ли ци ма: Упра-
ве, ор га на над ле жног за ре ви зи ју си сте ма спро во ђе ња про гра ма 
Европ ске уни је, На ци о нал ног фон да Ми ни стар ства фи нан си ја, 
Европ ске ко ми си је, Европ ског ре ви зор ског су да и Европ ског кан-
це ла ри је за бор бу про тив пре ва ра (ОЛАФ);
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5) оба ве зу при ма о ца сред ста ва да вра ти нео сно ва но ис пла-

ће на сред ства у скла ду за ко ном ко јим се уре ђу је по љо при вре да и 
ру рал ни раз вој.

Обе ле жа ва ње пред ме та ин ве сти ци је

Члан 37.
Ко ри сник ИПАРД под сти ца ја вр ши при вре ме но обе ле жа ва-

ње пред ме та ин ве сти ци је у из град њу објек та то ком ре а ли за ци је 
ин ве сти ци је, по ста вља њем та бле на гра ди ли шту у об ли ку да том 
у При ло гу 7  – Обе ле жа ва ње пред ме та ин ве сти ци је (у да љем тек-
сту: При лог 7), ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов 
са став ни део.

При ма лац сред ста ва ИПАРД под сти ца ја вр ши стал но обе ле-
жа ва ње пред ме та у ро ку од три ме се ца на кон ре а ли за ци је ин ве-
сти ци је у об ли ку да том у При ло гу 7 овог пра вил ни ка, на ме сту 
ла ко ви дљи вом за јав ност. 

При ма лац сред ста ва ИПАРД под сти ца ја обез бе ђу је да пред-
мет ин ве сти ци је бу де обе ле жен на на чин из ста ва 2. овог чла на у 
ро ку од пет го ди на од да на ис пла те ИПАРД под сти ца ја.

При ма лац сред ста ва при др жа ва се свих оста лих оба ве за ве за-
них за озна ча ва ње пред ме та ин ве сти ци је у скла ду са Сек тор ским 
спо ра зу мом из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске ко ми си-
је о ме ха ни зми ма при ме не фи нан сиј ске по мо ћи Уни је Ре пу бли ци 
Ср би ји у окви ру ин стру мен та за прет при ступ ну по моћ у обла сти 
по др шке по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју (ИПАРД).

Кон тро ла на ли цу ме ста по сле ис пла те ИПАРД под сти ца ја

Члан 38.
По сле ис пла те ИПАРД под сти ца ја Упра ва про ве ра ва кон тро-

лом на ли цу ме ста да ли при ма лац сред ста ва на мен ски ко ри сти 
пред мет ин ве сти ци је као и да ли се при др жа ва дру гих оба ве за у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је по љо при вре да и ру рал ни раз-
вој и овим пра вил ни ком.

Члан 39.
Овај пра вил ник сту па на осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

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

Број 110-00-00041/2017-09
У Бе о гра ду, 20. сеп тем бра 2017. го ди не

Ми ни стар,
Бра ни слав Не ди мо вић, с.р.

При лог 1

ЛИ СТА ПРИ ХВА ТЉИ ВИХ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА И ТРО ШКО ВА

Ли ста при хва тљи вих ин ве сти ци ја и тро шко ва за ме ру  
ин ве сти ци је у фи зич ку имо ви ну по љо при вред них га здин ста ва

Ли ста при хва тљи вих тро шко ва по сек то ри ма

2. ОП ШТИ ТРО ШАК
2.1. Тро шко ви за при пре му про јек та и тех нич ке до ку мен та ци је, као што су на кна де 
за ар хи тек те, ин же ње ре и дру ге кон сул тант ске на кна де;
2.2. Тро шко ви из ра де сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну;
2.3. Тро шко ви при пре ме до ку мен та ци је за ИПАРД под сти ца је (кон сул тант ске услу-
ге);
2.4. Студије изводљивости и друге студије у вези са пројектом/бизнис планови.

ЛИ СТА ПРИ ХВА ТЉИ ВИХ ТРО ШКО ВА У ВЕ ЗИ СА ИЗ ГРАД ЊОМ
4. ГРА ЂЕ ВИН СКИ РА ДО ВИ
4.1. При прем ни ра до ви
4.2. Ру ше ње и де мон та жа
4.3. Зе мља ни ра до ви
4.4. Бе тон ски ра до ви
4.5. Ар ми ра но-бе тон ски ра до ви
4.6. Ин ста ла тер ски ра до ви
4.7. Сто лар ски ра до ви
4.8. Зи дар ски ра до ви
4.9. Изо ла ци о ни ра до ви
4.10. Кров но по кри вач ки ра до ви
4.11. Готове конструкције и елементи

5.2. ЗА НАТ СКИ РА ДО ВИ
5.1. Ли мар ски ра до ви
5.2. Сто лар ски ра до ви
5.3. Бра вар ски ра до ви
5.4. Ста кло ре зач ки ра до ви
5.5. Гип са ни ра до ви
5.6. Под не и зид не обло ге
5.7. Ка ме но ре зач ки ра до ви
5.8. Ке ра мич ки ра до ви
5.9. Пар ке тар ски ра до ви
5.10. Мо лер ски ра до ви и та па ци ра ње
5.11. Фасадни радови
6. МОН ТА ЖНИ РА ДО ВИ
6.1. Елек тро-ин ста ла ци о ни ра до ви
6.2. Во до вод ни и ка на ли за ци о ни ра до ви
6.3. Га сне ин ста ла ци је
6.4. Инсталације централног грејања
8. ПЕЈ ЗА ЖНИ РА ДО ВИ И ПРИ ЛА ЗНИ ПУ ТЕ ВИ
8.1. Уре ђе ње екс те ри је ра
8.2. Из град ња уну тра шњих пу те ва
8.3. Пот пор ни и за штит ни зи до ви
8.4. Асфалтирање

1.1. СЕК ТОР МЛЕ КА
1.1.1. Из град ња
1.1.1.1. Из град ња обје ка та за сме штај му зних кра ва, укљу чу ју ћи про сто ре за му жу 
(из му зи шта), осе ме ња ва ње, без бед но укла ња ње уги ну лих жи во ти ња, за др жа ње те-
ла ди и ју ни ца, про стор за сме штај ма ши на и опре ме, про из во да жи во тињ ског по ре-
кла, скла ди ште за про стир ку, про сто ре за ин ста ла ци ју вен ти ла ци је, кли ма ти за ци ју, 
гре ја ње, пра те ће енер гет ске објек те, укљу чу ју ћи из град њу и/или ре кон струк ци ју 
дре на жног си сте ма и си сте ма за снаб де ва ње во дом (укљу чу ју ћи бу на ре), га сом, 
стру јом (укљу чу ју ћи ко ри шће ње ге не ра то ра) и ка на ли за ци о ни си стем
1.1.1.2. Из град ња обје ка та на фар ми за чу ва ње хра не за сто ку са пра те ћом опре мом
1.1.1.3. Из град ња ка па ци те та за при ку пља ње, об ра ду, па ко ва ње, скла ди ште ње и од-
ла га ње чвр стог стај ња ка, по лу теч ног и теч ног стај ња ка, укљу чу ју ћи ин ста ла ци ју 
опре ме
1.1.1.4. Из град ња фик сних огра да око фар ме и дез ин фек ци о них ба ри је ра, дре на-
жних си сте ма и си сте ма за снаб де ва ње во дом (бу на ри), гре ја ња и елек трич них си-
сте ма на фар ми (ко ри шће ње агре га та, укљу чу ју ћи софт вер)
1.1.1.5. Из град ња обје ка та за пре чи шћа ва ње от пад них во да и упра вља ње от па дом
1.1.1.6. Из град ња по стро је ња за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра за ко-
ри шће ње на фар ми (со лар не енер ги је, ве тро тур би на, по стро је ња на би о ма су, по-
стро је ња на би о гас), 
1.1.1.7. Из град ња уну тра шње пут не мре же и пар кинг ме ста у окви ру фар ме
1.1.1.8. Из град ња управ не згра де са пра те ћим објек ти ма (кан це ла ри је за ли цен ци-
ра не ве те ри на ре и ве те ри нар ске ин спек то ре, про сто ри је за од мор рад ни ка, про сто-
ри је за пре свла че ње и са ни тар не про сто ри је, скла ди ште за сред ства за чи шће ње, 
пра ње и дез ин фек ци ју)
1.1.2. Опре ма
1.1.2.1. Опре ма за му жу, хла ђе ње и чу ва ње мле ка на фар ми, укљу чу ју ћи све еле мен-
те, ма те ри ја ле и ин ста ла ци је 
1.1.2.2. Ма ши не и опре ма за ру ко ва ње и тран спорт чвр стог, по лу теч ног и теч ног 
стај ња ка (тран спор те ри за стај њак; уре ђа ји за ме ша ње по лу теч ног и теч ног стај ња-
ка; пум пе за пра жње ње ре зер во а ра; се па ра то ри за по лу теч ни и теч ни стај њак; ма-
ши не за пу ње ње теч ног стај ња ка; спе ци ја ли зо ва не при ко ли це за тран спорт чвр стог 
стај ња ка, укљу чу ју ћи и пра те ћу опре му за по лу теч ни и теч ни стај њак)
1.1.2.3. Опре ма за об ра ду и па ко ва ње стај ња ка
1.1.2.4. Под не ре шет ке
1.1.2.5. Опре ма за ле жи шта, бок со ве и хал те ре
1.1.2.6. За ве се за за тва ра ње про ла за у шта ла ма
1.1.2.7. Ма ши не и опре ма за при пре му сточ не хра не, за хра ње ње и на па ја ње жи во-
ти ња (мли но ви и блен де ри/ме ша ли це за при пре му сточ не хра не; опре ма и до за то ри 
за кон цен тро ва ну сточ ну хра ну; екс трак то ри; тран спор те ри; микс при ко ли це и до-
за то ри за ка ба сту сточ ну хра ну; хра ни ли це; по ји ли це; ба ле ри; омо та чи ба ла и ком-
бај ни за сточ ну хра ну; ко си ли це; пре вр та чи се на)
1.1.2.8. Опре ма за те ље ње, као и опре ма за сме штај те ла ди (бок со ви)
1.1.2.9. Ма ши не и опре ма за при пре му и тран спорт про стир ке 
1.1.2.10. Опре ма за иден ти фи ка ци ју жи во ти ња и чу ва ње по да та ка
1.1.2.11. Сточ не ва ге, рам пе за уто вар/ис то вар, то ро ви за усме ра ва ње и об у зда ва ње 
жи во ти ња
1.1.2.12. Опре ма за трет ман па па ка
1.1.2.13. Си сте ми за пр ска ње то ком лет њих вру ћи на
1.1.2.14. Чет ке за са мо чи шће ње го ве да 
1.1.2.15. Опре ма за чи шће ње и дез ин фек ци ју обје ка та и уре ђа ја
1.1.2.16. Опре ма за без бед но укла ња ње уги ну лих жи во ти ња
1.1.2.17. Опре ма за фи зич ки, хе миј ски и би о ло шки трет ман от пад них во да и упра-
вља ње от па дом
1.1.2.18. Опре ма за спре ча ва ње за га ђе ња ва зду ха
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1.1.2.19. Ин ве сти ци је у ин ста ла ци је за об но вљи ву енер ги ју за по тро шњу на га здин-
ству: по себ но за со лар ну енер ги ју, по стро је ња на би о ма су и ко тло ве за са го ре ва ње 
би о ма се, по сто је ња за би о гас
1.1.2.20. Опре ма за пре вен ци ју ши ре ња и кон тро лу бо ле сти
1.1.2.21. Опре ма и уре ђа ји за вен ти ла ци ју, кли ма ти за ци ју и гре ја ње, укљу чу ју ћи 
аларм ни си стем с ге не ра то ром
1.1.2.22. Опре ма за фик сне огра де и елек трич не огра де за па шња ке/ли ва де
1.1.2.23. Опре ма за управ ну згра ду са пра те ћим објек ти ма (кан це ла ри је за ли цен-
ци ра не ве те ри на ре и ве те ри нар ске ин спек то ре, про сто ри је за од мор рад ни ка, про-
сто ри је за пре свла че ње и са ни тар не про сто ри је, скла ди ште за сред ства за чи шће ње, 
пра ње и дез ин фек ци ју)
1.1.2.24. Спе ци ја ли зо ва на во зи ла за тран спорт си ро вог мле ка

1.2. СЕК ТОР МЕ СА
1.2.1. Из град ња
1.2.1.1. Из град ња обје ка та за тов и сме штај сто ке, укљу чу ју ћи објек те за осе ме-
ња ва ње, че ка ли шта, пра си ли шта, од га ји ва ли шта, то ви ли шта, објек те за га је ње);  
објек ти за сме штај под млат ка; објек ти за без бед но од ла га ње уги ну лих жи во ти ња; 
објек ти за скла ди ште ње ма ши на и опре ме, про из во да жи во тињ ског по ре кла и про-
стир ке; објек ти за ин ста ла ци ју опре ме за вен ти ла ци ју, кли ма ти за ци ју и гре ја ње; 
из град ња по др шке енер гет ским по стро је њи ма, укљу чу ју ћи и из град њу и/или ре-
кон струк ци ју во до во да (укљу чу ју ћи бу на ре); гас, стру ју (укљу чу ју ћи и упо тре бу 
агре га та) и ка на ли за ци о ни си стем   
1.2.1.2. Из град ња обје ка та за чу ва ње сточ не хра не са пра те ћом опре мом
1.2.1.3. Из град ња обје ка та за при ку пља ње, об ра ду, па ко ва ње, скла ди ште ње и од-
ла га ње чвр стог стај ња ка, по лу теч ног и теч ног стај ња ка, укљу чу ју ћи ин ста ла ци ју 
опре ме 
1.2.1.4. Из град ња фик сних огра да око фар ме и дез ин фек ци о них ба ри је ра, дре на-
жних си сте ма и си сте ма за снаб де ва ње во дом (бу на ри), гре ја ња и елек трич них си-
сте ма на га здин ству (ко ри шће ње агре га та; укљу чу ју ћи софт вер) 
1.2.1.5. Из град ња обје ка та за пре чи шћа ва ње от пад них во да и упра вља ње от па дом 
1.2.1.6. Из град ња по стро је ња за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра за ко-
ри шће ње на га здин ству (со лар не енер ги је, ве тро тур би на, по стро је ња на би о ма су, 
по стор је ња за би о гас) 
1.2.1.7. Из град ња уну тра шње мре же пу те ва и пар кинг ме ста у окви ру фар ме (про-
стор у вла сни штву га здин ства) 
1.2.1.8. Из град ња управ не згра де са пра те ћим објек ти ма (кан це ла ри је за ли цен ци-
ра не ве те ри на ре и ве те ри нар ске ин спек то ре, про сто ри је за од мор рад ни ка, про сто-
ри је за пре свла че ње и са ни тар не про сто ри је, скла ди ште за сред ства за чи шће ње, 
пра ње и дез ин фек ци ју) 
1.2.2. Опре ма
1.2.2.1. Ма ши не и опре ма за ру ко ва ње и тран спорт чвр стог, по лу теч ног и теч ног 
стај ња ка (тран спор те ри за стај њак; уре ђа ји за ме ша ње по лу теч ног и теч ног стај-
ња ка; пум пе за пра жње ње ре зер во а ра; се па ра то ри за по лу теч ни и теч ни стај њак; 
ма ши не за пу ње ње теч ног стај ња ка; спе ци ја ли зо ва на опре ма за тран спорт чвр стог 
стај ња ка, по лу теч ног и теч ног стај ња ка, ре зер во а ри за теч ни стај њак, спе ци ја ли зо-
ва не при ко ли це за тран спорт чвр стог/по лу теч ног/теч ног стај ња ка, са од го ва ра ју ћом 
опре мом), укљу чу ју ћи и пра те ћу опре му за по лу теч ни и теч ни стај њак) 
1.2.2.2. Опре ма за об ра ду и па ко ва ње стај ња ка
1.2.2.3. Под не ре шет ке 
1.2.2.4. Опре ма за ле жи шта, бок со ве и хал те ре
1.2.2.5. Опре ма за пра си ли шта, од га ји ва ли шта, то ви ли шта, про сто ре за кр ма че (че-
ка ли шта), про сто ре за ве про ве, објек те за осе ме ња ва ње, и опре ма за пра ше ње
1.2.2.6. За ве се за за тва ра ње про ла за у шта ли/ста ји
1.2.2.7. Ма ши не и опре ма за скла ди ште ње и при пре му сточ не хра не, за хра ње ње и 
по је ње жи во ти ња (мли но ви и блен де ри/ме ша ли це за при пре му сточ не хра не; опре-
ма и до за то ри за кон цен тро ва ну сточ ну хра ну; екс трак то ри; тран спор те ри; микс 
при ко ли це и до за то ри за ка ба сту сточ ну хра ну; хра ни ли це; по ји ли це; ба ле ри; омо-
та чи ба ла и ком бај ни за сточ ну хра ну; пре вр та чи се на, итд.) 
1.2.2.8. Ма ши не и опре ма за при пре му и тран спорт про стир ке
1.2.2.9. Опре ма за иден ти фи ка ци ју жи во ти ња и чу ва ње по да та ка
1.2.2.10. Сточ не ва ге, рам пе за уто вар/ис то вар, то ро ви за усме ра ва ње и об у зда ва ње 
жи во ти ња 
1.2.2.11. Опре ма за трет ман па па ка
1.2.2.12. Си сте ми за пр ска ње то ком лет њих вру ћи на
1.2.2.13. Чет ке за са мо чи шће ње го ве да
1.2.2.14. Опре ма за чи шће ње и дез ин фек ци ју обје ка та и уре ђа ја
1.2.2.15. Опре ма за без бед но укла ња ње уги ну лих жи во ти ња
1.2.2.16. Опре ма за фи зич ки, хе миј ски и би о ло шки трет ман от пад них во да и упра-
вља ње от па дом
1.2.2.17. Опре ма за спре ча ва ње за га ђе ња ва зду ха
1.2.2.18. Ин ве сти ци је у ин ста ла ци је за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра 
за по тро шњу на фар ми: по себ но за со лар ну енер ги ју, по стро је ња на би о ма су и ко-
тло ве за са го ре ва ње би о ма се, по стро је ња на би о гас
1.2.2.19. Опре ма за пре вен ци ју ши ре ња бо ле сти и кон тро лу бо ле сти
1.2.2.20. Опре ма и уре ђа ји за вен ти ла ци ју, кли ма ти за ци ју и гре ја ње (укљу чу ју ћи 
ин ку ба то ре и „ве штач ку квоч ку” за жи ви нар ни ке), укљу чу ју ћи аларм ни си стем с 
ге не ра то ром 
1.2.2.21. Опре ма за сме штај квоч ки, спе ци ја ли зо ва ни/по себ но опре мље ни ка ве зи

1.2.2.22. Опре ма за фик сне огра де и елек трич не огра де за па шња ке/ли ва де
1.2.2.23. Опре ма за управ ну згра ду са пра те ћим објек ти ма (кан це ла ри је за ли цен-
ци ра не ве те ри на ре и ве те ри нар ске ин спек то ре, про сто ри је за од мор рад ни ка, про-
сто ри је за пре свла че ње и са ни тар не про сто ри је, скла ди ште за сред ства за чи шће ње, 
пра ње и дез ин фек ци ју) 

1.3. СЕК ТОР ВО ЋА И ПО ВР ЋА
1.3.1. Из град ња
1.3.1.1. Из град ња ста кле ни ка и пла сте ни ка (објек ти пре кри ве ни ста клом и/или пла-
сти ком  – са мо по ли е ти лен ска фо ли ја ми ни мум 200 ми кро на) за про из вод њу по вр ћа, 
во ћа, цве ћа и ра сад нич ку про из вод њу, укљу чу ју ћи про стор за ин ста ла ци ју вен ти ла-
ци је, кли ма ти за ци је и гре ја ња, укљу чу ју ћи аларм ни си стем са агре га том; ре зер во а-
ри за во ду и објек ти за си сте ме за на вод ња ва ње 
1.3.1.2. Из град ња обје ка та за скла ди ште ње (укљу чу ју ћи ULO хлад ња че) во ћа, по вр-
ћа, цве ћа и ра са да с објек ти ма за сор ти ра ње, па ко ва ње и обе ле жа ва ње, укљу чу ју ћи 
си сте ме за снаб де ва ње во дом, га сом, стру јом (укљу чу ју ћи и аларм ни си стем са ге-
не ра то ром) и ка на ли за ци о ни си стем 
1.3.1.3. Из град ња си сте ма за на вод ња ва ње, укљу чу ју ћи и ми кро-ре зер во а ре, ко па ње 
бу на ра, ре гу ла ци ју во до за хва та ко ји ко ри сте под зем не во де (цр пље ње во де из из во-
ра, бу на ра) и по вр шин ске во де (из ре ка, је зе ра и аку му ла ци ја), укљу чу ју ћи ку по ви-
ну пум пи, це ви, вен ти ла и рас пр ски ва ча 
1.3.1.4. Из град ња си сте ма про тив град не за шти те у воћ ња ци ма на га здин ству: сту-
бо ви, ан ке ри, ка бло ви, жи це, ка пе, ве зо ви, сте ге, мре же, укљу чу ју ћи и ра чу нар ску 
опре му 
1.3.1.5. Из град ња огра да око за са да/га здин ства 
1.3.1.6. Из град ња по стро је ња за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра за ко-
ри шће ње на га здин ству (со лар не енер ги је, ве тро тур би на, по стро је ња на би о ма су), 
по стро је ња за би о гас 
1.3.1.7. Из град ња уну тра шње пут не мре же и пар кинг ме ста у окви ру про сто ра у 
вла сни штву га здин ства 
1.3.1.8. Из град ња управ не згра де са пра те ћим објек ти ма про из вод них ка па ци те та 
(кан це ла ри је, про сто ри је за од мор рад ни ка, про сто ри је за пре свла че ње и са ни тар не 
про сто ри је, скла ди ште за сред ства за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју, као и сред-
ста ва за за шти ту би ља) 
1.3.2.Опре ма и ме ха ни за ци ја
1.3.2.1. Опре ма за управ ну згра ду са пра те ћим објек ти ма про из вод них ка па ци те та 
(кан це ла ри је, про сто ри је за од мор рад ни ка, про сто ри је за пре свла че ње и са ни тар не 
про сто ри је, скла ди ште за сред ства за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју, као и сред-
ста ва за за шти ту би ља) 
1.3.3. Опре ма за ста кле ни ке и пла сте ни ке, и објек те за про из вод њу во ћа, по вр ћа, 
цве ћа и ра са да 
1.3.3.1. Опре ма и уре ђа ји за на вод ња ва ње, укљу чу ју ћи пум пе, цре ва, рас пр ши ва че/
ка паљ ке, си стем за фил три ра ње, си стем за фер ти ли за ци ју са во до ра ство ри вим ђу-
бри ви ма (ђу бре ње), пи пе те, уре ђа ји за на мо та ва ње цре ва 
1.3.3.2. Опре ма за опра ши ва ње би ља ка
1.3.3.3. Опре ма за до дат но осве тље ње и за се њи ва ње
1.3.3.4. Опре ма и уре ђа ји за при пре му зе мљи шта и суп стра та
1.3.3.5. Опре ма и уре ђа ји за се тву, сад њу и мул чи ра ње (са фо ли јом)
1.3.3.6. Опре ма и уре ђа ји за си сте ме за хи дро по нич ну про из вод њу
1.3.3.7. Опре ма и уре ђа ји за за шти ту би ља и сте ри ли за ци ју зе мљи шта и суп стра та
1.3.3.8. Опре ма за обо га ћи ва ње угљен-ди ок си дом
1.3.3.9. Опре ма и уре ђа ји за одр жа ва ње по себ них ми кро кли мат ских усло ва, вен ти-
ла ци ју, кли ма ти за ци ју и гре ја ње, аларм ни си сте ми укљу чу ју ћи и ге не ра тор, си сте-
ми за снаб де ва ње во дом, га сом, елек трич ном енер ги јом и ка на ли за ци о ни си стем, 
као и ра чу нар ска опре ма и софт вер за кон тро лу гре ја ња, вен ти ла ци је, бер бу, пра ње, 
сор ти ра ње, кла си фи ка ци ју, па ко ва ње и обе ле жа ва ње  
1.3.4. Опре ма за бер бу, сор ти ра ње, па ко ва ње и скла ди ште ње:
1.3.4.1. Си сте ми за вен ти ла ци ју и опре ма за при нуд ну вен ти ла ци ју
1.3.4.2. Опре ма и уре ђа ји за скла ди шта (укљу чу ју ћи и ULO хлад ња че) 
1.3.4.3. Опре ма и уре ђа ји за хла ђе ње/за мр за ва ње
1.3.4.4. По себ на опре ма за бер бу во ћа и по вр ћа  
1.3.4.5. Бокс па ле те и при ко ли це за пре воз и уто вар
1.3.4.6. Ли ни је и опре ма за чи шће ње и пра ње
1.3.4.7. Ли ни је и опре ма за су ше ње и су ше ње за мр за ва њем (ли о фи ли за ци ја)
1.3.4.8. Ли ни је и опре ма за сор ти ра ње и ка ли бри ра ње
1.3.4.9. Ли ни је и опре ма за па ко ва ње и обе ле жа ва ње
1.3.4.10. Опре ма за дро бље ње, оре зи ва ње, се че ње, се че ње на ли сто ве и ре шет ке за 
се че ње 
1.3.5. Опре ма за си сте ме про тив град не за шти те у воћ ња ци ма: сту бо ви, ан ке ри, ка-
бло ви, жи це, ка пе, ве зе, спој ни це, мре же, укљу чу ју ћи и ра чу нар ску опре му 
1.3.6. Опре ма за огра ђи ва ње за са да/га здин ства
1.3.7. Опре ма за си сте ме за на вод ња ва ње: пум пе, цре ва, рас пр ски ва чи/рас пр ши ва-
чи, си стем за фил три ра ње, си стем за фер ти ли за ци ју са во до ра ство ри вим ђу бри ви ма 
(ђу бре ње), пи пе те, уре ђа ји за на мо та ва ње цре ва и оста ла опре ма за на вод ња ва ње 
1.3.8. Опре ма/ме ха ни за ци ја за за шти ту од мра за
1.3.9. Ин ве сти ци је у ин ста ла ци је за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра за 
по тро шњу на фар ми: по себ но за со лар ну енер ги ју, по стро је ња на би о ма су и ко тло ве 
за са го ре ва ње би о ма се, по стро је ња за би о гас
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1.4. СЕК ТОР ОСТА ЛИ УСЕ ВИ (ЖИ ТА РИ ЦЕ, УЉА РИ ЦЕ, ШЕ ЋЕР НА РЕ ПА) 

1.4.1. Из град ња
1.4.1.1 Из град ња обје ка та за уто вар, узор ко ва ње, су ше ње и скла ди ште ње зр на (жи-
та ри ца и уља ри ца) на по љо при вред ном га здин ству/до ма ћин ству укљу чу ју ћи објек-
те за упра вља ње су ша ра ма и огра ђи ва ње обје ка та жи цом.
1.4.1.2. Из град ња уну тра шње пут не мре же и пар кинг ме ста у окви ру про сто ра у 
вла сни штву га здин ства 
1.4.2. Опре ма и ме ха ни за ци ја
1.4.2.1. Опре ма за уто вар, узор ко ва ње, скла ди ште ње и су ше ње зр на жи та и уља ри ца 
(кол ске ва ге, ис то вар не рам пе и ула зни тран спор те ри)
1.4.2.2. Уну тра шња опре ма за си ло се
1.4.2.3. Екс трак то ри
1.4.2.4. Скла ди шни и из ла зни тран спор те ри
1.4.2.5. Опре ма за ана ли зу усло ва скла ди ште ња и ква ли те та зр на
1.4.2.6. Ста ци о нар не и мо бил не су ша ре (са свим еле мен ти ма и мон та жом)

ЛИ СТА ПРИ ХВА ТЉИ ВИХ ТРО ШКО ВА ЗА СВЕ СЕК ТО РЕ  
У ОКВИ РУ МЕ РЕ

10. ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈА И ОПРЕ МА ЗА СВЕ СЕК ТО РЕ
10.1. По љо при вред на ме ха ни за ци ја 
10.1.1. Трак то ри до 100 kW
10.1.2. Оста ла ме ха ни за ци ја (ис кљу чу ју ћи жит не ком бај не) 
10.2. При кључ не по љо при вред не ма ши не
10.2.1. Ма ши не за при мар ну об ра ду зе мљи шта
10.2.2. Ма ши не за до пун ску об ра ду зе мљи шта
10.2.3. Ма ши не за ђу бре ње зе мљи шта
10.2.4. Ма ши не за се тву
10.2.5. Ма ши не за сад њу
10.2.6. Ма ши не за за шти ту би ља
10.2.7. Ма ши не за же тву
10.2.8. Ма ши не за тран спорт 

МАК СИ МАЛ НА СНА ГА ТРАК ТО РА ПО СЕК ТО РИ МА  
И ВЕ ЛИ ЧИ НИ/КА ПА ЦИ ТЕ ТУ

Вр ста по љо при вред не про из вод ње По вр ши на (у ha) Мак си мал на сна га 
(kW)

Воћарство
2 –10 60

10 –50 80
50 –100 100

Повртарство

0,5 –2 40
2 –10 80
10 –30 90
30 –50 100

Жи та ри це, уља ри це, ше ћер на ре па
2 –20 80
20 –50 100

Вр ста по љо при вред не про из вод ње Обим  – ка па ци тет 
(број гр ла)

Мак си мал на сна га 
(kW)

Сто чар ство  – му зне кра ве
20 –50 80

50 –300 100

Го ве дар ство
20 –40 80

40 –1.000 100

Сви њар ство
100 –1.000 80

1.000 –10.000 100

Ов чар ство/ко зар ство
150 –400 80

400 –1.000 100

Жи ви нар ство
4.000 –20.000 60
20.000 –40.000 70
40.000 –50.000 100

При лог 2

ЛИ СТА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Број у Бри сел ској 
но мен кла ту ри Опис про из во да

По гла вље 1 Жи ве жи во ти ње
По гла вље 2 Ме со и је сти ви кла нич ни про из во ди
По гла вље 3 Ри бе и ра ко ви, шкољ ке

По гла вље 4 Мле ко и дру ги млеч ни про из во ди; ја ја жи ви не; при род ни 
мед

По гла вље 5  

05.04 Цре ва, бе ши ке и же лу ци жи во ти ња (осим ри ба), це ли и њи-
хо ви ко ма ди

05.15
Про из во ди жи во тињ ског по ре кла ко ји ни су спо ме ну ти ни ти 
укљу че ни на дру гом ме сту; мр тве жи во ти ње из по гла вља 1 
или 3, не у по тре би ве за људ ску ис хра ну:

По гла вље 6 Жи во др ве ће и дру ге биљ ке; лу ко ви це, ко ре ње и слич но; ре-
за но цве ће и укра сно ли шће

По гла вље 7 Је сти во по вр ће, не ко ко ре ње и го мо љи

По гла вље 8 Је сти во во ће и ора ша сти пло до ви; ко ре агру ма, ди ња и лу-
бе ни ца

По гла вље 9 Ка фа, чај, за чи ни, ис кљу чу ју ћи ма те чај (та риф ни бр 09.03)
По гла вље 10 Жи та ри це
По гла вље 11 Про из во ди млин ске ин ду стри је; слад; скроб; ину лин; глу тен

По гла вље 12 Уља но се ме ње и пло до ви; ра зно зр не вље, се ме ње и пло до-
ви; ин ду стриј ско и ле ко ви то би ље; сла ма и сточ на хра на

По гла вље 13
ис кљу чу ју ћи 13.03 Пек тин
По гла вље 15

15.01 Пре ра ђе на свињ ска маст (укљу чу ју ћи са ло) и жи вин ска 
маст

15.02 Не пре ра ђе на лој го ве да, ова ца или ко за, и про из ве ди ових 
ло је ва

15.03
Сте а рин из свињ ске ма сти, уље из свињ ске ма сти, оле о сте а-
рин, олео уље и уље из ло ја, не е мул го ва ни, не ме ша ни ни ти 
на дру ги на чин об ра ђе ни

15.04 Ма сти и уља ри ба и мор ских си са ра, ра фи ни ра ни или не-
ра фи ни ра ни

15.07 Ста бил на биљ на уља, теч на и чвр ста, си ро ва, ра фи ни ра на 
или пре чи шће на

15.12 Ма сти и уља жи во тињ ског или биљ ног по ре кла, хи дро ге ни-
зо ва ни ра фи ни са ни или не ра фи ни са ни, али да ље нео бра ђе ни

15.13 Мар га рин, ими та ци ја са ла и дру ге је сти ве ма сти

15.17 Оста ци до би је ни при пре ра ди ма сних са сто ја ка или во ско ва 
жи во тињ ског или биљ ног по ре кла

По гла вље 16 Пре ра ђе ви не ме са, ри ба, ра ко ва, шкољ ки
По гла вље 17
17.01 Ше ћер ше ћер не ре пе и ше ћер не тр ске, чврст

17.02 Оста ли ше ће ри; ше ћер ни си ру пи; ве штач ки мед (ме шан 
или не са при род ним ме дом); ка ра мел

17.03 Ме ла се, обез бо је на или не 

17.05(*)
Аро ма ти о ва ни или обо је ни ше ће ри, си ру пи и ме ла са (укљу-
чу ју ћи ва ни лин ше ћер или ва ни лин), уз из у зе так воћ ног со-
ка с до дат ком ше ће ра у би ло ко јој раз ме ри

По гла вље 18
18.01 Ка као у зр ну, це ли или ло мље ни, си ро ви или пр же ни
18.02 Љу ске, ко ре, оп не и от па ци ка каа
По гла вље 20 Про из во ди по вр ћа, во ћа или оста лих де ло ва би ља ка
По гла вље 22

22.04 Ко ми на гро жђа, у фер мен та ци ји, или са за у ста вље ним вре-
њем без до да ва ња ал ко хо ла

22.05 Ши ра; ко ми на гро жђа чи ја је фер мен та ци ја за у ста вље на до-
дат ком ал ко хо ла

22.07 Оста ла фер мен ти са на пи ћа (нпр. ја бу ко ва ча, кру шко ва ча, 
ме до ви на)

ис кљу чу ју ћи 22.08(*)
искључујући 22.09(*)

Етил ал ко хол или не у трал ни ал ко хо ли, де на ту сан или не, 
би ло ко је ја чи не, до би јен из по љо при вред них про из во да на-
ве де них у Анек су 1, ис кљу чу ју ћи ли ке ре, оста ла ал ко хол на 
пи ћа и сло же ни ал ко хол ни пре па ра ти (по зна ти као „кон цен-
тро ва ни екс трак ти”)  – за упо тре бу у про из вод њи пи ћа 

22.10 Сир ће и сир ћет не за ме не

По гла вље 23 Оста ци и от па ци пре храм бе не ин ду стри је; при пре мље на 
жи во тињ ска хра на 

По гла вље 24
24.01 Не пре ра ђе ни ду ван, ду ван ски от па ци
По гла вље 45

45.01 При род на плу та, нео бра ђе на, дро бље на, гра ну лир са на или 
мле ве на; от па ци  плу те

По гла вље 54

54.01
Лан, си ров или пре ра ђен, али не пре ден; ла не на ку чи на и 
от па ци (укљу чу ју ћи от пад ну пре ђу и це па не тек стил не ма-
те ри ја ле)

По гла вље 57

57.01
Пра ва ко но пља (Cannabissativa) си ро ва или пре ра ђе на, али 
не пре де на; ку чи на и от па ци ко но пље (укљу чу ју ћи от пад ну 
пре ђу и це па не  тек стил не ма те ри ја ле)

 – – – – – – – – – – – – – – –
(*)  До пу ње но чла ном 1. Уред бе бр. 7а Ве ћа Европ ске еко ном ске за јед ни це од 18. де-

цем бра 1959. го ди не (Слу жбе ни лист број 7, 30. 1. 1961. стр. 71/612)
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При лог 3

ЛИ СТА ПРИ ХВА ТЉИ ВИХ ЗЕ МА ЉА

ДР ЖА ВЕ: Аустри ја, Бел ги ја, Бу гар ска, Че шка Ре пу бли ка, 
Хр ват ска, Ки пар, Дан ска, Есто ни ја, Фин ска, Фран цу ска, Не мач ка, 
Грч ка, Ма ђар ска, Ир ска, Ита ли ја, Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Лук сем-
бург, Мал та, Хо лан ди ја, Пољ ска, Пор ту га ли ја, Ру му ни ја, Сло вач-
ка, Сло ве ни ја, Шпа ни ја, Швед ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Ал ба ни ја, 
Бо сна и Хер це го ви на, Цр на Го ра, Ср би ја, Тур ска, бив ша Ју го сло-
вен ска Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, Исланд, Лих тен штајн, Нор ве шка, 
Ал жир, Јер ме ни ја, Азер беј џан, Бе ло ру си ја, Еги пат, Гру зи ја, Изра-
ел, Јор дан, Ли бан, Ли би ја, Мол да ви ја, Ма ро ко, Си ри ја, Ту нис, 
Укра ји на и Па ле сти на.

При лог 4

ЈЕ ДИН СТВЕ НИ ПО СЛОВ НИ ПЛАН

А. ОП ШТЕ СМЕР НИ ЦЕ

Овај фор мат, за јед но са excel форматом* чи ни по слов ни 
план, ко ји је по треб но по пу ни ти у скла ду са при ло же ним упут-
стви ма и пре да ти Упра ви за аграр на пла ћа ња. На осно ву при ло же-
них до ку ме на та се до но си оце на о еко ном ској одр жи во сти под но-
си о ца зах те ва и са мог про јек та, ко ји је пред мет зах те ва за до де лу 
сред ста ва из ИПАРД про гра ма. 

По слов ни план до ста вља се у јед ном ори ги нал ном при мер ку 
(по треб но је по пу ни ти оба фор ма та пре ма при ло же ним упут стви-
ма и ну ме ри са ти сва ку стра ни цу по слов ног пла на). По пу ње не та-
бе ле у excelформату нео п ход но је пре да ти и на ЦД-у (у слу ча ју 
не скла да из ме ђу штам па ног до ку мен та и до ку мен та на ЦД-у, као 
ре ле ван тан ће се сма тра ти штам па ни до ку мент).

У ex cel фор ма ту се мо гу до да ва ти до дат ни ре до ви и ко ло не 
у за ви сно сти од по тре ба за из ра ду по слов ног пла на. У слу ча ју да 
под но си лац зах те ва не мо же да по пу ни од ре ђе не по дат ке у са др-
жа ју или у по треб ним та бе ла ма по слов ног пла на, по треб но је да 
уне се озна ку „/” и до дат но по ја сни раз ло ге због ко јих по да ци ни су 
уне ти.

1. РЕ ЗИ МЕ ПО СЛОВ НОГ ПЛА НА 

Ре зи ме по слов ног пла на са др жи са же ти при каз кључ них ин-
фор ма ци ја о основ ним по слов ним ак тив но сти ма, као и о пла ни ра-
ним ин ве сти ци ја ма (кра так опис про из во да/услу га, основ не по дат-
ке о про из вод ном про це су, кра ћи ре зул тат ис тра жи ва ња тр жи шта 
и фи нан сиј ски ефе кат). Са ста вља се на кра ју ње го ве из ра де и чи ни 
ње го во пр во по гла вље, јер пред ста вља ре ка пи ту ла ци ју са же тих, 
нај зна чај ни јих ре зул та та по слов ног пла на.

2. ОП ШТИ ПО ДА ЦИ   

2.1. Ин фор ма ци је о под но си о цу зах те ва
Попунитетабелу„2.1.Информацијеоподносиоцу”,датуу 

excelформату
2.2. Ин фор ма ци је о про јек ту 
Попунити табелу „9. Добијени резултати”, дату у  excel

формату
2.2.1.Описпројекта
У овом де лу По слов ног пла на тре ба на ве сти вр сту ода бра не 

ин ве сти ци је(а) и опи са ти про из вод(е) и услу гу(е) ко је под но си лац 
пла ни ра да про из ве де/пру жи на кон ре а ли за ци је ин ве сти ци је. Ако 
се по слов ни план ра ди за от куп ни или са бир ни цен тар за про из-
вод се сма тра про из вод ко ји се от ку пљу је или са би ра. На ве сти да 
ли се ра ди о уса вр ша ва њу/про ши ре њу већ по сто је ће про из вод ње, 
по кре та њу но ве про из вод ње или је про је кат са мо ста лан од по сто-
је ћих по слов них ак тив но сти.

При ли ком опи са узе ти у об зир да сва ула га ња мо ра ју би ти 
ве за на за про из вод њу по љо при вред них про из во да  на ве де них у 
При ло гу 2 Пра вил ни ка. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
* за по пу ња ва ње та бе ла у excelформату ко ри сти се елек трон ска вер зи ја ко ја се на-

ла зи на ин тер нет стра ни ци Упра ве за аграр на пла ћа ња, http://www.uap.gov.rs.

Опи са ти свр ху ин ве сти ци је и по ја сни ти, ре а ли за ци ји ко јих 
ци ље ва она до при но си, нпр. ускла ђи ва ње са стан дар ди ма, сма ње-
ње тро шко ва про из вод ње, но ве тр жи шне при ли ке итд.

2.2.2.Проценапотражње
Обра зло жи ти за што се оче ку је по тра жња за од го ва ра ју ћим 

про из во дом/услу гом и об ја сни ти на ко ји на чин је про це ње на по-
тра жња за истим. На ве сти трен до ве по тра жње. Уко ли ко по сто је 
кван ти та тив ни по да ци, опи са ти их и на ве сти из во ре. На ве сти по-
сто је ће куп це, од но сно уко ли ко се ра ди о но вом по сло ва њу, на ве-
сти пла ни ра не куп це.  

2.2.3.Циљпројекта
Опи са ти про је кат у скла ду са ци љем/еви ма ода бра ним у 

обра сцу зах те ва.
2.2.4.Планспровођењаинвестиције(временскадинамика)
На ве сти глав не ак тив но сти и пла ни ра ни вре мен ски рас по ред 

за ре а ли за ци ју ин ве сти ци је.
 – Пла ни ра ни да тум по чет ка ин ве сти ци је
 – Пла ни ра ни да тум за вр шет ка ин ве сти ци је 
 – Тра ја ње ак тив но сти у ме се ци ма;

3. ПРО ИЗ ВОД НИ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ  И ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА  
ПРО ИЗ ВОД ЊЕ

3.1. Опис
Украт ко опи са ти про из вод њу ко ја је за сту пље на на га здин-

ству. На ве сти тре нут не ка па ци те те и тех нич ко-тех но ло шке усло ве 
(по сто је ће зе мљи ште, објек те, опре му итд.), по тре бу за ин ве сти-
ра ње у но ви про је кат, као и нео п ход не но ве објек те, опре му, ме ха-
ни за ци ју. На ве сти ка ко ће се но ви про је кат укло пи ти у по сто је ће 
ка па ци те те. Ако је про јек том пла ни ра но да се по ве ћа по сто је ћи ка-
па ци тет, ана ли за тре ба да об ја сни да ли ће но ва ин ве сти ци ја има ти 
исту тех но ло ги ју или ће по бољ ша ти тех нич ко-тех но ло шки ни во.

3.2. Струк ту ра и обим про из вод ње 
Попунитетабелу„3.2.Структураиобимпроизводње”,да-

тууexcelформату
У та бе ли тре ба при ка за ти по сто је ћи, ако је ин ве сти ци ја ве за-

на за по сто је ћу про из вод њу и пла ни ра ни обим про из вод ње за сва-
ки про из вод, ис ка зан у је ди ни ца ма ме ре, за сва ку го ди ну тра ја ња 
про јек та.

3.3. Тро шак ма те ри јал них ин пу та 
Попунитетабелу„3.3.Трошакматеријалнихинпута”,дату

excelформату
3.4. Струк ту ра и ди на ми ка ма те ри јал них и не ма те ри јал них 

тро шко ва
Попунитетабелу „3.4. Структура и динамикаматеријал-

нихинематеријалнихтрошкова”,датуexcelформату

4. ЗА ПО СЛЕ НИ

4.1. Опис
На ве сти ко упра вља сва ко днев ним по слом, ње го во обра зо ва-

ње, при ка за ти ор га ни за ци о ну ше му (у слу ча ју ви ше од 10 стал но 
за по сле них), план за по шља ва ња и ква ли фи ка ци о ну струк ту ру у 
скла ду са бу ду ћом ин ве сти ци јом. 

4.2. Ди на ми ка за по сле них
Попунитетабелу„4.2.Динамиказапослених”,датууexcel

формату

5. ЗА ДО ВО ЉА ВА ЊЕ СТАН ДАР ДА

Украт ко опи са ти ути цај про јек та на жи вот ну сре ди ну и на до-
бро бит жи во ти ња, као и да ли ће про је кат ис пу ни ти ЕУ стан дар де, 
по љо при вред но га здин ство ис пу ња ва или ће ис пу ни ти ми ни мум 
на ци о нал них стан дар да на кра ју ин ве сти ци је, из ових обла сти.

6. ЛО КА ЦИ ЈА И ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА

6.1. Опис
Овај оде љак опи су је ло ка ци ју по слов не ак тив но сти или по-

љо при вред не про из вод ње, ве зу са пу те ви ма и усло ви ма на пу те-
ви ма (ло кал ни, ре ги о нал ни, ауто пут, не ка те го ри зи ран пут), уда-
ље ност од град ских цен та ра, уда ље ност од тр жи шта за про да ју и 
ку по ви ну, рас по ло жи ви из во ри енер ги је, во до снад бе ва ње (укљу-
чу ју ћи и до ступ ност во де за на вод ња ва ње) итд. За пла ни ра не но ве 
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ин ве сти ци је по треб но је да ти кра так опис пред но сти иза бра не ло-
ка ци је. Утвр ди ти ма кро ло ка ци ју (ода бир ре ги је), ми кро ло ка ци ју 
(пре ци зно од ре ди те ме сто уну тар ре ги је) и на ве сти по треб не до-
зво ле. Об ја сни ти ка ко се вр ши ди стри бу ци ја про из во да куп ци ма, 
од про из вод не ли ни је до по тро ша ча.  

6.2. По да ци о зе мљи шту, објек ти ма и бро ју жи во ти ња
Попуните табелу „6.2. Подаци о земљишту, објектима и

бројуживотиња”,датууexcelформату

7. ЕКО НОМ СКО ФИ НАН СИЈ СКА АНА ЛИ ЗА

7.1. План про да је
На ве сти ко ли чи не по сто је ће про да је као и про да је ко ја се 

пла ни ра као ре зул тат спро во ђе ња про јек та. Оправ да ти те ко ли чи-
не узи ма ју ћи у об зир по сто је ће и бу ду ће про из вод не ка па ци те те и 
тр жи шну по зи ци ју. По треб но је на ве сти це не про из во да и обра-
зло жи ти те це не у скла ду са си ту а ци јом на тр жи шту.

Попунитетабелу„7.1.Планпродаје”,датууexcelформату
7.2. Укуп ни при хо ди
Попунитетабелу„7.2.Укупниприходи”,датууexcelфор-

мату
Акопостојеприходиодподстицаја,истеописатиинавести

покојојосновинационалнихпрописасеостварујутиподстицаји.
7.3. Об ра чун амор ти за ци је
Попунитетабелу„7.3.Обрачунамортизације”,датууexcel

формату
7.4. Струк ту ра и ди на ми ка ула га ња
Попунитетабелу„7.4.Структураидинамикаулагања”,да-

тууexcelформату

7.5. Из во ри фи нан си ра ња и об ра чун кре дит них оба ве за
Опи са ти кре дит не усло ве, по пут из но са кре ди та, ва лу те кре-

ди та, ка мат не сто пе, усло ве ко ри шће ња кре ди та (ди на ми ка ко-
ри шће ња и крај њи да тум ко ри шће ња кре ди та), ди на ми ку от пла-
те (ме сеч на, квар тал на, по лу го ди шња, го ди шња), грејс пе ри од, 
на кна де ве за не за кре дит. Из нос ИПАРД сред ста ва тре ба да бу-
де укљу чен у ову та бе лу, уко ли ко се пла ни ра да се ис ко ри сте за 
сма ње ње ду га по кре ди ту, у го ди ни ка да се оче ку је ње гов при лив. 
Одво је но при ка за ти об ра чун кре дит них оба ве за пред ме та зах те ва 
за до де лу сред ста ва из ИПАРД про гра ма, од по сто је ћих кре ди та. 
Уко ли ко по сто ји от плат ни план за пла ни ра не и по сто је ће кре ди те, 
по треб но је при ло жи ти. 

Попунитетабелу„7.5.Изворифинансирањаиобрачункре-
дитнихобавеза”,датууexcelформату

7.6. Про јек ци ја Би лан са успе ха
Попунитетабелу„7.6.Билансуспеха”,датууexcelформату
7.7. Нов ча ни ток
Попунитетабелу„7.7.Новчаниток”,датууexcelформату

8. ЕКО НОМ СКА ОЦЕ НА ПРО ЈЕК ТА

8.1. Ста тич ка оце на ефи ка сно сти 
Ста тич ки при ступ оце ни про јек та под ра зу ме ва ана ли зу ње го-

ве ефи ка сно сти ко ри шће њем по да та ка о успе шно сти по сло ва ња у 
ре пре зен та тив ној го ди ни. За ста тич ку оце ну ефи ка сно сти про јек та 
ко ри сти се по ка за тељ од но са при хо да и рас хо да. По да ци за про ра-
чун по ка за те ља се узи ма ју из Би лан са успе ха. 

Попунитетабелу„8.1.Статичкаоценаефикасностипро-
јекта”,датууexcelформату. 
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При лог 5

СЛО ЖЕН ПО СЛОВ НИ ПЛАН 

А. ОП ШТЕ СМЕР НИ ЦЕ

Овај фор мат, за јед но са excel форматом* чи ни по слов ни 
план, ко ји је по треб но по пу ни ти у скла ду са при ло же ним упут-
стви ма и пре да ти Упра ви за аграр на пла ћа ња. На осно ву при ло же-
них до ку ме на та се до но си оце на о еко ном ској одр жи во сти под но-
си о ца зах те ва и са мог про јек та, ко ји је пред мет зах те ва за до де лу 
сред ста ва из ИПАРД Про гра ма. 

По слов ни план се до ста вља у јед ном ори ги нал ном при мер-
ку (по треб но је по пу ни ти оба фор ма та пре ма при ло же ним упут-
стви ма и ну ме ри са ти сва ку стра ни цу по слов ног пла на). По пу ње не 
та бе ле у ex cel фор ма ту нео п ход но је пре да ти и на ЦД-у (у слу ча ју 
не скла да из ме ђу штам па ног до ку мен та и до ку мен та на ЦД-у, као 
ре ле ван тан ће се сма тра ти штам па ни до ку мент).

У ex cel фор ма ту се мо гу до да ва ти до дат ни ре до ви и ко ло не 
у за ви сно сти од по тре ба за из ра ду по слов ног пла на. У слу ча ју да 
под но си лац зах те ва не мо же да по пу ни од ре ђе не по дат ке у са др жа ју 
или у по треб ним та бе ла ма по слов ног пла на, по треб но је да уне се 
озна ку „/” и до дат но по ја сни раз ло ге због ко јих по да ци ни су уне ти. 

1. РЕ ЗИ МЕ ПО СЛОВ НОГ ПЛА НА
 
Ре зи ме по слов ног пла на са др жи са же ти при каз кључ них ин-

фор ма ци ја о основ ним по слов ним ак тив но сти ма, као и о пла ни ра-
ним ин ве сти ци ја ма (кра так опис про из во да/услу га, основ не по дат-
ке о про из вод ном про це су, кра ћи ре зул тат ис тра жи ва ња тр жи шта 
и фи нан сиј ски ефе кат). Са ста вља се на кра ју ње го ве из ра де и чи ни 
ње го во пр во по гла вље, јер пред ста вља ре ка пи ту ла ци ју, са же тих, 
нај зна чај ни јих ре зул та та по слов ног пла на.

2. ОП ШТИ ПО ДА ЦИ 

2.1. Ин фор ма ци је о под но си о цу зах те ва
Попунитетабелу„2.1.Информацијеоподносиоцу”,датуу 

excelформату
2.2. Ин фор ма ци је о про јек ту 
Попунити табелу „9. Добијени резултати”, дату у  excel

формату
2.2.1.Описпројекта
У овом де лу По слов ног пла на тре ба на ве сти вр сту ода бра не 

ин ве сти ци је(а) и опи са ти про из вод(е) и услу гу(е) ко је под но си лац 
пла ни ра да про из ве де/пру жи на кон ре а ли за ци је ин ве сти ци је. Ако 
се по слов ни план ра ди за от куп ни или са бир ни цен тар за про из-
вод се сма тра про из вод ко ји се от ку пљу је или са би ра. На ве сти да 
ли се ра ди о уса вр ша ва њу/про ши ре њу већ по сто је ће про из вод ње, 
по кре та њу но ве про из вод ње или је про је кат са мо ста лан од по сто-
је ћих по слов них ак тив но сти.

При ли ком опи са узе ти у об зир да сва ула га ња мо ра ју би ти 
ве за на за про из вод њу по љо при вред них про из во да  на ве де них у 
При ло гу 2 Пра вил ни ка. 

Опи са ти свр ху ин ве сти ци је и по ја сни ти, ре а ли за ци ји ко јих 
ци ље ва она до при но си, нпр. ускла ђи ва ње са стан дар ди ма, сма ње-
ње тро шко ва про из вод ње, но ве тр жи шне при ли ке итд.

2.2.2.Проценапотражње
Обра зло жи ти за што се оче ку је по тра жња за од го ва ра ју ћим 

про из во дом/услу гом и об ја сни ти на ко ји на чин је про це ње на по-
тра жња за истим. На ве сти трен до ве по тра жње. Уко ли ко по сто је 
кван ти та тив ни по да ци, опи са ти их и на ве сти из во ре. На ве сти по-
сто је ће куп це, од но сно уко ли ко се ра ди о но вом по сло ва њу, на ве-
сти пла ни ра не куп це.  

2.2.3.Циљпројекта
Опи са ти про је кат у скла ду са ци љем/еви ма ода бра ним у 

обра сцу зах те ва.
2.2.4.Планспровођењаинвестиције(временскадинамика)
На ве сти глав не ак тив но сти и пла ни ра ни вре мен ски рас по ред 

за ре а ли за ци ју ин ве сти ци је.
 – Пла ни ра ни да тум по чет ка ин ве сти ци је
 – Пла ни ра ни да тум за вр шет ка ин ве сти ци је 
 – Тра ја ње ак тив но сти у ме се ци ма;

 – – – – – – – – – – – – – – –
* за по пу ња ва ње та бе ла у excelформату ко ри сти се елек трон ска вер зи ја ко ја се на-

ла зи на ин тер нет стра ни ци Упра ве за аграр на пла ћа ња, http://www.uap.gov.rs.

3. ПРО ИЗ ВОД НИ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ  И ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА  
ПРО ИЗ ВОД ЊЕ

3.1. Опис
Украт ко опи са ти про из вод њу ко ја је за сту пље на на га здин-

ству. На ве сти тре нут не ка па ци те те и тех нич ко-тех но ло шке усло ве 
(по сто је ће зе мљи ште, објек те, опре му итд.), по тре бу за ин ве сти-
ра ње у но ви про је кат, као и нео п ход не но ве објек те, опре му, ме ха-
ни за ци ју. На ве сти, ка ко ће се но ви про је кат укло пи ти у по сто је ће 
ка па ци те те. Ако је про јек том пла ни ра но да се по ве ћа по сто је ћи ка-
па ци тет, ана ли за тре ба да об ја сни да ли ће но ва ин ве сти ци ја има ти 
исту тех но ло ги ју или ће по бољ ша ти тех нич ко-тех но ло шки ни во.

3.2. Струк ту ра и обим про из вод ње 
Попунитетабелу„3.2.Структураиобимпроизводње”,да-

тууexcelформату
У табели треба приказати постојећи, ако је инвестиција

везаназапостојећупроизводњуипланираниобимпроизводњеза
свакипроизвод,исказанујединицамамере,засвакугодинутраја-
њапројекта

3.3. Тро шак ма те ри јал них ин пу та 
Попунитетабелу„3.3.Трошакматеријалнихинпута”,дату

excelформату
3.4. Струк ту ра и ди на ми ка ма те ри јал них и не ма те ри јал них 

тро шко ва
Попунитетабелу „3.4. Структура и динамикаматеријал-

нихинематеријалнихтрошкова”,датуexcelформат.

4. ЗА ПО СЛЕ НИ

4.1. Опис
На ве сти ко упра вља сва ко днев ним по слом, ње го во обра зо ва-

ње, при ка за ти ор га ни за ци о ну ше му (у слу ча ју ви ше од 10 стал но 
за по сле них), план за по шља ва ња и ква ли фи ка ци о ну струк ту ру у 
скла ду са бу ду ћом ин ве сти ци јом. 

4.2. Ди на ми ка за по сле них
Попунитетабелу„4.2.Динамиказапослених”,датууexcel

формату

5. ЗА ДО ВО ЉА ВА ЊЕ СТАН ДАР ДА

Украт ко опи са ти ути цај про јек та на жи вот ну сре ди ну и на до-
бро бит жи во ти ња, као и да да ли ће про је кат ис пу ни ти ЕУ стан-
дар де, по љо при вред но га здин ство ис пу ња ва или ће ис пу ни ти 
ми ни мум на ци о нал них стан дар да на кра ју ин ве сти ци је, из ових 
обла сти.

6. ЛО КА ЦИ ЈА И ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА

6.1. Опис
Овај оде љак опи су је ло ка ци ју по слов не ак тив но сти или по-

љо при вред не про из вод ње, ве зу са пу те ви ма и усло ви ма на пу те-
ви ма (ло кал ни, ре ги о нал ни, ауто пут, не ка те го ри зи ран пут), уда-
ље ност од град ских цен та ра, уда ље ност од тр жи шта за про да ју и 
ку по ви ну, рас по ло жи ви из во ри енер ги је, во до снаб де ва ње (укљу-
чу ју ћи и до ступ ност во де за на вод ња ва ње) итд. За пла ни ра не но ве 
ин ве сти ци је по треб но је да ти кра так опис пред но сти иза бра не ло-
ка ци је. Утвр ди ти ма кро ло ка ци ју (ода бир ре ги је), ми кро ло ка ци ју 
(пре ци зно од ре ди те ме сто уну тар ре ги је) и на ве сти по треб не до-
зво ле. Об ја сни ти ка ко се вр ши ди стри бу ци ја про из во да куп ци ма, 
од про из вод не ли ни је до по тро ша ча.  

6.2. По да ци о зе мљи шту, објек ти ма и бро ју жи во ти ња
Попуните табелу „6.2. Подаци о земљишту, објектима и

бројуживотиња”,датууexcelформату

7. ЕКО НОМ СКО ФИ НАН СИЈ СКА АНА ЛИ ЗА

7.1. План про да је
На ве сти ко ли чи не по сто је ће про да је као и про да је ко ја се 

пла ни ра као ре зул тат спро во ђе ња про јек та. Оправ да ти те ко ли чи-
не узи ма ју ћи у об зир по сто је ће и бу ду ће про из вод не ка па ци те те и 
тр жи шну по зи ци ју. По треб но је на ве сти це не про из во да и обра-
зло жи ти те це не у скла ду са си ту а ци јом на тр жи шту.

Попунитетабелу„7.1.Планпродаје”,датууexcelформату
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7.2. Укуп ни при хо ди
Попунитетабелу„7.2.Укупниприходи”,датууexcelфор-

мату
Акопостоје приходиодподстицаја,истеописатиинаве-

стипокојојосновинационалнихпрописасеостварујутиподсти-
цаји.

7.3. Об ра чун амор ти за ци је
Попунитетабелу„7.3.Обрачунамортизације”,датууexcel

формату
7.4. Струк ту ра и ди на ми ка ула га ња
Попунитетабелу„7.4.Структураидинамикаулагања”,да-

тууexcelформату
7.5. Из во ри фи нан си ра ња и об ра чун кре дит них оба ве за
Опи са ти кре дит не усло ве, по пут из но са кре ди та, ва лу те кре-

ди та, ка мат не сто пе, усло ва ко ри шће ња кре ди та (ди на ми ка ко-
ри шће ња и крај њи да тум ко ри шће ња кре ди та), ди на ми ка от пла-
те (ме сеч на, квар тал на, по лу го ди шња, го ди шња), грејс пе ри од, 
на кна де ве за не за кре дит. Из нос ИПАРД сред ста ва тре ба да бу-
де укљу чен у ову та бе лу, уко ли ко се пла ни ра да се ис ко ри сте за 
сма ње ње ду га по кре ди ту, у го ди ни ка да се оче ку је ње гов при лив. 
Одво је но при ка за ти об ра чун кре дит них оба ве за пред ме та зах те ва 
за до де лу сред ста ва из ИПАРД про гра ма, од по сто је ћих кре ди та. 

Уко ли ко по сто ји от плат ни план за пла ни ра не и по сто је ће кре ди те, 
по треб но је при ло жи ти. 

Попунитетабелу„7.5.Изворифинансирањаиобрачункре-
дитнихобавеза”,дату.excelформату

7.6. Про јек ци ја Би лан са успе ха
Попунитетабелу„7.6.Билансуспеха”,датууexcelформату
7.7. Нов ча ни ток
Попунитетабелу„7.7.Новчаниток”,датууexcelформату
7.8. Про јек ци ја Би лан са ста ња
Попунитетабелу„7.8.Билансстања”,датууexcelформату

8. ЕКО НОМ СКА ОЦЕ НА ПРО ЈЕК ТА

8.1. Ста тич ка оце на ефи ка сно сти 
Ста тич ки при ступ оце ни про јек та под ра зу ме ва ана ли зу ње го-

ве ефи ка сно сти ко ри шће њем по да та ка о успе шно сти по сло ва ња у 
ре пре зен та тив ној го ди ни. За ста тич ку оце ну ефи ка сно сти про јек та 
ко ри сте се по ка за те љи ли квид но сти, за ду же но сти и еко но мич но-
сти. По да ци за про ра чун по ка за те ља се узи ма ју из Би лан са успе ха 
и Би лан са ста ња. 

Попунитетабелу„8.1.Статичкаоценаефикасностипро-
јекта”,датууexcelформату
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При лог 6  

Еле мен ти и по ка за те љи ко ји се ко ри сте за про це ну еко ном ске  
одр жи вост под но си о ца и про је ка та

Кри те ри ју ми и по ка за те љи ко ји се ко ри сте за про це ну еко-
ном ске одр жи во сти под но си о ца  из ра чу на ва ју се у ре пре зен та тив-
ној го ди ни, и то за: 

1) јед но ста ван  по слов ни план  су: 
(1) ку му ла тив нов ча ног то ка мо ра  да бу де  по зи ти ван 
(2) од нос при хо да и рас хо да (уку пан при ход/уку пан рас ход) 

не сме би ти ма њи од 1;
2) сло жен по слов ни план су: 
 – ко е фи ци јент те ку ће ли квид но сти (крат ко трај на имо ви на/ 

крат ко роч не оба ве зе) не сме би ти ма њи од 0,9;
 – од но са при хо да и рас хо да (укуп ни при хо ди/укуп ни рас хо-

ди)  не сме би ти ма њи од 1;
 – од но са оба ве за и ка пи та ла ((укуп не оба ве зе (крат ко роч не 

оба ве зе + ду го роч не оба ве зе)/(ка пи тал и ре зер ве)) не сме би ти ве-
ћи од 4.

Кри те ри ју ми и по ка за те љи за про це ну еко ном ске одр жи во-
сти про јек та су сле де ћи за:

1) јед но ста ван по слов ни план: 
(1) ли квид ност  – ку му ла тив нов ча ног то ка мо ра би ти  по зи-

ти ван од пр ве до зад ње го ди не еко ном ског ве ка тра ја ња про јек та;
2) сло же ни по слов ни план:
(1) ли квид ност  – ку му ла тив нов ча ног то ка мо ра би ти  по зи-

ти ван од пр ве до зад ње го ди не еко ном ског ве ка тра ја ња про јек та,
(2) ин тер на сто па рен та бил но сти мо ра би ти из над ка мат не 

сто пе до би је ног кре ди та  ко јим се фи нан си ра ула га ње и ве ћа или 
јед на ка 6%,

(3) не то са да шња вред ност мо ра би ти јед на ка или ве ћа од 0 
уз ко ри шће ње дис конт не сто пе не ма ње од ка мат не сто пе до би је-
ног кре ди та  ко јим се фи нан си ра ула га ње и не ма ње од 6%,

(4) пе ри од по вра ћа ја ула га ња не сме  би ти  ду жи од еко ном-
ског ве ка тра ја ња про јек та без остат ка вред но сти про јек та.

При лог 7

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ПРЕД МЕ ТА ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ

Сва ула га ња ко ја су су фи нан си ра на у окви ру ИПАРД  про гра-
ма тре ба да са др же ин фор ма ци је о уло зи, од но сно су фи нан си ра њу 
од стра не Европ ске уни је, тј. ИПАРД  про гра ма. Озна ча ва ње ин-
ве сти ци је је оба ве за при ма о ца у ин фор ми са њу јав но сти о уло зи 
ЕУ у спро во ђе њу ИПАРД  про гра ма, али и про мо ци ји по зи тив ног 
до при нос ЕУ и на ци о нал них фон до ва за ру рал ни раз вој у Ср би ји. 

По сту пак озна ча ва ња ин ве сти ци је де фи ни сан је Сек тор ским 
спо ра зу мом из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске ко ми си је 
о ме ха ни зми ма при ме не фи нан сиј ске по мо ћи ЕУ под ин стру мен-
том за прет при ступ ну по моћ у обла сти по др шке по љо при вре ди 
и ру рал ном раз во ју (ИПАРД) и Уред бом о спро во ђе њу Европ ске 
ко ми си је (ЕУ) 821/2014. Упут ства за ко ри сни ке ве за не уз ме ре 
ин фор ми са ња и ви дљи во сти про је ка та су фи нан си ра них у окви ру 
ИПА фон до ва, за сни ва ју се на при руч ни ку Ко му ни ка ци ја и ви-
дљи вост за спољ не ак тив но сти ЕК и на Уред би ЕК 1974/2006. 

До би ја њем ре ше ња о до де ли бес по врат них сред ста ва, ко ри-
сник ујед но при хва та да ње го ве ин фор ма ци је као но си о ца про јек-
та, на зи ву про јек та као и из но су јав ног су фи нан си ра ња про јек та 
бу ду јав но об ја вље не. То ком спро во ђе ња опе ра ци је, при ма лац оба-
ве шта ва јав ност о по др шци до би је ној из фон до ва. Оба ве зе ко ри-
сни ка де фи ни са не се у од но су на из нос јав не по др шке.
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1. За сва ку опе ра ци ју ко ја се са сто ји од фи нан си ра ња ин фра струк тур не или гра ђе вин ске опе ра ци је за ко је укуп на јав на по др шка 

опе ра ци је пре ма шу је 100.000 евра, то ком спро во ђе ња опе ра ци је, ко ри сник ће по ста ви ти, на ме сту ла ко ви дљи вом за јав ност, при вре ме ни 
бил борд зна чај не ве ли чи не.

Ми ни мал но тре ба да са др жи сле де ће еле мен те:
 – На зив про јек та (опе ра ци је)
 – На зив ко ри сни ка
 – Вред ност про јек та и из нос  –  су фи нан си ра ња, из ра же но у ди на ри ма
 – Пе ри од спро во ђе ња про јек та (од  – до)
1. За сва ку опе ра ци ју ко ја се са сто ји од ку по ви не фи зич ког објек та, фи нан си ра ња ин фра струк тур не или гра ђе вин ске опе ра ци је за 

ко је укуп на јав на по др шка пре ма шу је 100.000 евра, ко ри сник ће нај ка сни је у ро ку од три ме се ца на кон за вр шет ка опе ра ци је и до би ја ња 
по твр де о за вр ше ном ула га њу, по ста ви ти стал ну пло чу (нај ма ње 0,5 m ви си не и 0,7 m ши ри не) или бил борд (нај ма ње 1,7 m ви си не и 2,4 m 
ши ри не) на ме сту ла ко ви дљи вом за јав ност.

Бил борд и стал на пло ча на во де на зив и глав ни циљ опе ра ци је и ис ти че фи нан сиј ску по др шку ко ју пру жа ЕУ (ја сно на зна че но да је 
про је кат фи нан си ран сред стви ма из ИПАРД про гра ма). Припремaју се у скла ду са тех нич ким ка рак те ри сти ка ма на ве де ним у ре ле вант-
ном ак ту за спро во ђе ње ко ји је усво јен од стра не Ко ми си је. Тре ба да са др жи: грб (ло го) Уни је и текст „Европ ска уни ја”, за ста ву Ре пу бли-
ке Ср би је, на по ме ну о фон ду из ко јег је су фи нан си ран про је кат. По ме ну та ин фор ма ци ја ће об у хва та ти нај ма ње 25% бил бор да или пло че.

Стал на пло ча/бил борд тре ба да оста не на ме сту ула га ња пет (5) го ди на од да ту ма ко нач не ис пла те сред ста ва на ве де ног у По твр ди о 
за вр ше ном ула га њу. Ис пу ња ва ње ових уго вор них оба ве за про ве ра ва ће кон тро ло ри у кон тро ла ма на ли цу ме ста. Уко ли ко кон тро ла на ли цу 
ме ста утвр ди да ме сто ула га ња ни је про пи сно обе ле же но, ко ри сник сред ста ва до би ја рок од нај ви ше 20 да на да да ту не пра вил ност ис пра ви. 

Уко ли ко је истом ко ри сни ку су фи нан си ра но не ко ли ко раз ли чи тих ула га ња исто вре ме но, та да трај на пло ча за озна ча ва ње ула га ња 
но си на зив свих ула га ња, на при мер: Из град ња и опре ма ње објек та су фи нан си ра ни су из прет при ступ ног про гра ма ЕУ ИПАРД.

Мо де ле ин фор ма тив них пло ча мо же те пре у зе ти са сле де ћег лин ка: http://ec.euro pa.eu/euro pe aid/work/vi si bi lity/in dex_en.htm. Фај ло ве 
ко ји са др же гра фич ка ре ше ња ин фор ма ци о них пло ча при пре мље них за штам пу, мо же те пре у зе ти на ин тер нет пре зен та ци ји Упра ве за 
аграр на пла ћа ња у де лу на ме ње ном ИПАРД  про гра му. 

2. Ка да опе ра ци ја у окви ру ИПАРД про гра ма ре зул ти ра ин ве сти ци јом (нпр. на фар ми или пре храм бе ном пред у зе ћу), а укуп на јав-
на по др шка пре ма шу је 20.000 евра, при ма лац по ста вља пло чу са оба ве ште њем. Оба ве штај на пло ча се та ко ђе по ста вља у про сто ри ја ма 
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ло кал них ак ци о них гру па ко је фи нан си ра ЛЕ А ДЕР. При пре ма ју се 
у скла ду са тех нич ким ка рак те ри сти ка ма на ве де ним у ре ле вант-
ном ак ту за спро во ђе ње ко ји је усво јен од стра не Ко ми си је. Тре ба 
да са др жи: грб (ло го) Уни је и текст „Европ ска уни ја”, за ста ву Ре-
пу бли ке Ср би је, на по ме ну о фон ду из ко јег је су фи нан си ран про је-
кат. По ме ну та ин фор ма ци ја ће об у хва та ти нај ма ње 25% бил бор да 
или пло че (по гле да ти при ме ре 2 и 4).

3. То ком спро во ђе ња про јек та ко ри сни ци су у оба ве зи да оба-
ве шта ва ју јав ност о по др шци до би је ној из фон до ва:

а. ста вља њем на свој сајт, где та кав сајт по сто ји, крат ког опи-
са опе ра ци је, сра змер но ни воу по др шке, укљу чу ју ћи ње го ве ци ље-
ве и ре зул та те и на гла ша ва ју ћи фи нан сиј ску по др шку Уни је, пе ри од 
спро во ђе ња про јек та (од  – до), кон такт осо бе за ви ше ин фор ма ци ја.

Еле мен ти ви дљи во сти  – ло го (грб) Уни је, текст: „Европ ска уни-
ја” и оба ве ште ње о ре ле вант ном фон ду мо ра ју би ти ви дљи ви у окви-
ру под руч ја при ка за ди ги тал ног уре ђа ја без по тре бе по ме ра ња про зо-
ра. Ло го Уни је на ин тер нет стра ни ца ма при ка зу је се у бо ји. Та ко ђе, на 
стра ну тре ба укљу чи ти ве зе на ре ле вант не ин тер нет стра ни це.

б. по ста вља њем, за опе ра ци је ко је не спа да ју у тач. 1. и 2, 
нај ма ње јед ног пла ка та са ин фор ма ци ја ма о про јек ту (ми ни мал на 
ве ли чи на А3), укљу чу ју ћи фи нан сиј ску по др шку Уни је, на ме сту 
ла ко ви дљи во јав но сти, као што је улаз у обје кат. 

в. сва ки до ку мент, ко ји се од но си на спро во ђе ње опе ра ци је 
ко ја се ко ри сти за јав ност или за уче сни ке, укљу чу ју ћи сва ко при-
су ство или дру гу по твр ду, са др жи из ја ву о то ме да је опе ра тив ни 
про грам по др жан од стра не Фон да, од но сно фон до ва.

г. по ста вља њем на леп ни це (нај ма ње 8 cm ви си не и 15 cm 
ши ри не) на опре му и ме ха ни за ци ју ко ја је на ба вље на уз по др-
шку ИПАРД  про гра ма нај ка сни је у ро ку од ме сец да на на кон ре-
а ли за ци је ин ве сти ци је и до би ја ња по твр де о за вр ше ном ула га њу. 
На леп ни ца тре ба да бу де ја сно ви дљи ва, по ста вље на на пред њој 
или боч ној стра ни опре ме или ме ха ни за ци је, на ви си ни од 1,7 m. 
На леп ни це тре ба да бу ду из ра ђе не по угле ду на при ме ре стал них 
пло ча ко је смо да ли у овом при ло гу (при мер 2 и 4), од ПВЦ ма-
те ри ја ла, пре ма за не УВ за шти том ви со ког сја ја. На леп ни це тре ба 
да са др же нат пис „На бав ка опре ме су фи нан си ра на је из прет при-
ступ ног фон да ЕУ  – ИПАРД” или „На бав ка ме ха ни за ци је су фи-
нан си ра на је из прет при ступ ног фон да ЕУ  – ИПАРД”. Фај ло ве, 
спрем не за штам пу, мо же те пре у зе ти на ин тер нет пре зен та ци ји 
Упра ве за аграр на пла ћа ња у де лу на ме ње ном ИПАРД про гра му. 
Са ве ту је мо ко ри сни ци ма да из ра де ви ше на леп ни ца, јер је опре ма 
а по себ но ме ха ни за ци ја из ло же на ат мос фер ским при ли ка ма. 

Ис пу ња ва ње ових уго вор них оба ве за про ве ра ва ће кон тро ло ри 
у кон тро ла ма на ли цу ме ста. Уко ли ко се кон тро ла на ли цу ме ста 
утвр ди да ме сто ула га ња ни је про пи сно обе ле же но, ко ри сник сред-
ста ва до би ја рок од нај ви ше 20 да на да да ту не пра вил ност ис пра ви. 

Све ак тив но сти ин фор ми са ња и ко му ни ка ци је мо ра ју укљу-
чи ти основ не еле мен те ви дљи во сти ве за но уз ИПАРД фонд и са-
др жа ти сле де ће еле мен те:  – ло го (грб/за ста ви цу) Уни је и текст 
,,Европ ска уни ја”  – На по ме на о фон ду ко ји по др жа ва про је кат: 
,,Про је кат је су фи нан си ра ла Европ ска уни ја из ИПАРД про гра ма”. 

(1) грб (ло го) Уни је при ка зу је се у бо ји у свим ме ди ји ма, кад год 
је то мо гу ће, а цр но-бе ла вер зи ја мо же се упо тре би ти са мо у оправ-
да ним слу ча је ви ма (ка да је це ло куп ни ма те ри јал у ц/б вер зи ји);

(2) грб (ло го) Уни је увек је ја сно ви дљив и на ис так ну том ме-
сту. Ме сто и ве ли чи на ло гоа при ме ре ни су ве ли чи ни пред мет ног 
ма те ри ја ла или до ку мен та;

(3) за ма ле про мо тив не ма те ри ја ле (USB, CD, олов ка) до вољ-
но је укљу чи ти ло го Европ ске уни је и текст ,,Европ ска уни ја”. 

Гра фич ке нор ме за из ра ду ам бле ма Европ ске уни је, де фи ни ци ја 
стан дард них бо ја и спе ци фи ка ци ја фон то ва

На не бе ско пла вој под ло зи на ла зи се круг од 12 злат них пе-
то кра ких зве зда чи ји се кра ко ви не до ди ру ју. Ло го има об лик пла-
ве пра во у га о не за ста ве чи ја је осно ви ца је дан и по пут ду жа од 
стра ни це. Два на ест злат них зве зда на ла зи се на јед на ким ра сто ја-
њи ма од не ви дљи вог кру га чи је је сре ди ште се ци ште ди ја го на ла 
пра во у га о ни ка. Преч ник кру га јед нак је тре ћи ни ви си не стра ни це 
пра во у га о ни ка. Сва ка зве зда има пет кра ко ва ко ји су на обо ду не-
ви дљи вог кру га чи ји је преч ник јед нак 1/8 ви си не стра ни це пра во-
у га о ни ка. Све су зве зде ус прав не, тј. је дан је крак ус пра ван, а два 
су кра ка у ус прав ној ли ни ји под пра вим углом на вер ти кал ни руб 
пра во у га о ни ка. Круг је рас по де љен та ко да су зве зде рас по ре ђе не 
као број ча ник на са ту. Њи хов је број не про мен љив.

Про пи са не бо је

Ло го је у сле де ћим бо ја ма:
 – PAN TO NE RE FLEX BLUE за по вр ши ну пра во у га о ни ка
 – PAN TO NE YEL LOW за зве зде.
Че тве ро бој ни по сту пак
Ако се упо тре бља ва че тве ро бој ни по сту пак, на пра ви те две 

стан дард не бо је упо тре бом 4 бо ја че тве ро бој ног по ступ ка.
PAN TO NE YEL LOW мо же се до би ти упо тре бом 100% Pro-

cess Yel low.
PAN TO NE RE FLEX BLUE мо же се до би ти ме ша њем 100% 

Pro cess Cyan и 80% Pro cess Ma gen ta

Ин тер нет

PA NT ONE R EFLEX BLUE о дг ов ара б оји мр ежне п ал ете 
RGB:0/51/153 (хе кс ад ец има лни з апис: 003399), a PA NT ONE YE-
LLOW о дг ов ара б оји мр ежне п ал ете RGB: 255/204/0 (хе кс ад ец-
има лни з апис: FFCC00).

Једнобојни поступак репродукције  – ако користите црно, на-
цртајте црни правоугаоник и отисните црне звезде на белој под-
лози.

Ако користите плаво (Reflex Blue), употребите 100% Reflex 
Blue, а звезде нека буду у мат белој боји. 

Репродукција на подлози у боји – ако не постоји друга могућ-
ност осим позадине у боји, правоугаоник нека има бели обруч чија 
ширина мора бити једнака 1/25 висине правоугаоника. 

Ло го Европ ске уни је мо же те пре у зе ти са сле де ћег лин ка: 
https://euro pa.eu/euro pean-union/abo ut-eu/symbols/flag_en.

Спе ци фи ка ци ја фон то ва

Ти по граф ски об ли ци ко ји се мо гу упо тре би ти на ам бле му 
Уни је је су сле де ћи: Arial, Auto, Ca li bri, Ga ra mond, Tre buc het, Ta-
ho ma, Ver da na, Ubun tu. Ку ру зив, под ву че не ва ри ја ци је и те мат ски 
фон то ви не упо тре бља ва ју се. По ло жај тек ста у од но су на ам блем 
Уни је не сме ни на ко ји на чин оме та ти ам блем Уни је. Ве ли чи на 
фон та сра змер на је ве ли чи ни ам бле ма. Бо ја фон та је пла ва „re flex 
blue”, цр на или бе ла, у за ви сно сти од по за ди не.  

Од ред ба о је зи ку

Са др жај ма те ри ја ла на ме њен ин фор ми са њу и ко му ни ка ци ји 
ве за но уз про јек те тре ба да бу де на срп ском је зи ку. Уко ли ко то же-
ли, ко ри сник мо же да кре и ра ма те ри ја ле или по је ди не еле мен те 
ви дљи во сти на срп ском и ен гле ском је зи ку.
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Гр афи чке но рме за и зр аду об еле жја Р еп убл ике С рб ије  

и д еф ин иц ија ста ндар дних б оја

Застава Републике Србије користи се као Државна застава 
и као Народна застава, са размерама 3:2 (дужина према висини). 
Државна застава јесте хоризонтална тробојка са пољима истих ви-
сина, одозго на доле: црвена, плава и бела, а преко свега је, центра 
помереног ка јарболу за 1/7 укупне дужине заставе  – Мали грб. 
Мали грб јесте црвени штит на којем је, између два златна крина 
у подножју, двоглави сребрни орао, златно оружан и истих таквих 
језика и ногу, са црвеним штитом на грудима на којем је сребрни 
крст између четири иста таква оцила бридовима окренутих ка вер-
тикалној греди крста. Штит је крунисан златном круном.

Прописане боје заставе РС

PANTONE RED 192 C      
PANTONE BLUE 280 C
PANTONE YELLOW 123 C
PANTONE RED може се добити употребом 90% Process 

Magenta, 70% Process Yellow, 10% Process Key
PANTONE BLUE може се добити мешањем 100% Process 

Cyan, 72% Process Magenta, 19% Process Key
 PANTONE YELLOW може се добити мешањем 4% Process 

Cyan, 24% Process Magenta, 95% Process Yellow
BLACK може се добити  100% Process Key

Интернет

PANTONE RED одговара боји мрежне палете RGB:198/54/60 
PANTONE BLUE одговара боји мрежне палете RGB: 

12/64/118 
PANTONE YELLOW одговара боји мрежне палете RGB: 

237/185/46 
BLACK одговара боји мрежне палете RGB: 33/35/30 

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
3527

На осно ву чла на 88. став 2. тач ка 4) За ко на о енер ге ти ци 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 145/14), чла на 25. Уго во ра о осни-
ва њу дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу од 31. ја ну а ра 2012. 
го ди не, чла на 2. Од лу ке о име но ва њу ди рек то ра од 31. ја ну а ра 
2012. го ди не и чла на 1. Од лу ке Над зор ног од бо ра број 300/204 од 
23. де цем бра 2014. го ди не,

Ди рек тор СИГaс д.о.о. По же га, до нео је

ОД  Л У  КУ

о це ни при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног 
га са

1. Овом од лу ком утвр ђу је се це на при сту па си сте му за ди-
стри бу ци ју при род ног га са за ме ста ис по ру ке на ди стри бу тив ном 
си сте му СИ Гас д.о.о. По же га.

2. Це на при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са 
ис ка за на је по та ри фа ма утвр ђе ним Ме то до ло ги јом за од ре ђи ва ње 
це не при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 105/16 и 29/17) и то:

Ред ни 
број

Ка те го ри је 
ме ста  

ис по ру ке

Гру пе 
ме ста ис по ру ке

Та ри фа 
„енер гент” 
(дин./m3)

Та ри фа  
„ка па ци тет” 

(дин./m3/
дан/го ди на)

1.

Ка те го ри ја 1 
p < 6 bar

„Ма ла по тро шња” („Мала  
потрошња  – домаћинства” и  
„Мала потрошња  – остали”)

12,48

2. „Ван вр шна по тро шња К1” 8,79 120,26
3. „Рав но мер на по тро шња К1” 8,79 255,55
4. „Не рав но мер на по тро шња К1” 8,79 300,65

3. Ова од лу ка, по до би ја њу са гла сно сти Аген ци је за енер ге-
ти ку Ре пу бли ке Ср би је, об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре-
пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се од 1. ок то бра 2017. го ди не.

 
Број 86/2017

У По же ги, 21. ав гу ста 2017. го ди не
Ди рек тор,

Ен ри ко Ал тран, с.р.

3528
На осно ву чла на 88. став 2. тач ка 8) За ко на о енер ге ти ци 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 145/14 ) и чла на 48. Ста ту та, 
Над зор ни од бор ЈКП „Су бо ти ца гас”, Су бо ти ца, на сед ни ци 

од 25. ав гу ста 2017. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

о це ни при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног 
га са

1. Овом од лу ком утвр ђу је се це на при сту па си сте му за ди-
стри бу ци ју при род ног га са за ме ста ис по ру ке на ди стри бу тив ном 
си сте му ЈКП „Су бо ти ца гас”, Су бо ти ца, Јо ва на Ми ки ћа 58.

2. Це на при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са 
ис ка за на је по та ри фа ма утвр ђе ним Ме то до ло ги јом за од ре ђи ва ње 
це не при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 105/16 и 29/17) и то:

Категорије  
купаца Групе купаца

Тарифа 
„енергент”

Тарифа 
„капацитет”

(дин./m³) (дин./m³/
дан/година)

(1) (2) (3) (4)

Категорија 1

p < 6 bar

„Мала потрошња” 
(„Мала потрошња  –домаћинства” и 
„Мала потрошња  – остали”)

6,83

„Ванвршна потрошња К1” 4,22 86,14
„Равномерна потрошња К1” 4,22 183,04
„Неравномерна потрошња К1” 4,22 215,34

3. Ова од лу ка, по до би ја њу са гла сно сти Аген ци је за енер ге-
ти ку Ре пу бли ке Ср би је, об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре-
пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се од 1. ок то бра 2017. го ди не.

Број 596/2017
У Су бо ти ци, 25. ав гу ста 2017. го ди не

Пред сед ник Над зор ног од бо ра,
др Не ме ди Имре, с.р.
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3529
На осно ву чла на 261. тач ка 6) За ко на о енер ге ти ци („Слу жбе-

ни гла сник РС”, број 145/14) и чл. 23, 24. и 54. Ста ту та ЈКП „То-
пла на –Ша бац”, Ша бац, број 01-992-2/13 од 8. ав гу ста 2013. го ди не, 

Над зор ни од бор ЈКП „То пла на –Ша бац”, Ша бац, на сед ни ци 
одр жа ној 22. ав гу ста 2017. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ
о це ни при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног 

га са 

1. Овом од лу ком утвр ђу је се це на при сту па си сте му за ди-
стри бу ци ју при род ног га са за ме ста ис по ру ке на ди стри бу тив ном 
си сте му ЈКП „То пла на –Ша бац”, Ша бац.

2. Це на при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са 
ис ка за на је по та ри фа ма утвр ђе ним Ме то до ло ги јом за од ре ђи ва-
ње це не при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са  („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 105/16 и 29/17) и то:

Ка те го ри је 
ме ста  

ис по ру ке
Гру пе места испоруке

Та ри фа  
„енер гент”

Та ри фа  
„ка па ци тет”

(дин./m³) (дин./m³/ 
дан/година)

(1) (2) (3) (4)

Категорија 1

p < 6 bar

„Мала потрошња” 
(„Мала потрошња  – домаћинства” и 
„Мала потрошња  – остали”)

6,44

„Ванвршна потрошња К1” 4,50 61,19
„Равномерна потрошња К1” 4,50 130,02
„Неравномерна потрошња К1” 4,50 152,96

3. Ова од лу ка, по до би ја њу са гла сно сти Аген ци је за енер ге-
ти ку Ре пу бли ке Ср би је, об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре-
пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се од 1. ок то бра 2017. го ди не.

Број 01-1048-1/17
У Шап цу, 22. ав гу ста 2017. го ди не

Пред сед ник Над зор ног од бо ра,
Ма ри ја на Ко ста ди но вић, с.р.

3530
На осно ву чла на 88. став 2. тач ка 8) За ко на о енер ге ти ци 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, брoj 145/14), чла на 25. Уго во ра о осни-
ва њу дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу од 31. ја ну а ра 2012. 
го ди не, чла на 2. Од лу ке о име но ва њу ди рек то ра од 31. ја ну а ра 
2012. го ди не и чла на 1. Од лу ке Над зор ног од бо ра број 300/2014 од 
23. де цем бра 2014. го ди не,

Ди рек тор СИГaс д.о.о. По же га, до нео је

ОД  Л У  КУ
о це ни при род ног га са за јав но снаб де ва ње

1. Овом од лу ком утвр ђу је се це на при род ног га са за јав но 
снаб де ва ње ма лих ку па ца и до ма ћин ста ва јав ног снаб де ва ча при-
род ног га са  – СИ Гас д.о.о. По же га.

2. Це на при род ног га са за јав но снаб де ва ње ис ка за на је по 
та ри фа ма утвр ђе ним Ме то до ло ги јом за од ре ђи ва ње це не при род-
ног га са за јав но снаб де ва ње („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 75/14, 
105/16, 108/16  – ис прав ка и 29/17) и то:

Ка те го ри је 
ку па ца

Гру пе
 купаца

Та ри фа 
„енер гент”

Та ри фа  
„ка па ци тет”

Та ри фа „на кна да 
по ме сту  

ис по ру ке”

(дин./m3) (дин./m3/
дан/година)

(дин./место  
испоруке/година)

(1) (2) (3) (4) (5)

Категорија 1

p < 6 bar

„Мала потрошња” 
(„Мала потрошња  – 
домаћинства” и 
„Мала потрошња  
 – остали”)

42,10 2.665,24

„Ванвршна  
потрошња К1” 38,41 120,26 2.665,24

„Равномерна  
потрошња К1” 38,41 255,55 2.665,24

„Неравномерна 
потрошња К1” 38,41 300,65 2.665,24

3. Ова од лу ка, по до би ја њу са гла сно сти Аген ци је за енер ге-
ти ку Ре пу бли ке Ср би је, об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре-
пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се од 1. ок то бра 2017. го ди не.

Број 85/2017
У По же ги, 21. ав гу ста 2017. го ди не

Ди рек тор,
Ен ри ко Ал тран, с.р.

3531
На осно ву чла на 88. став 2. тач ка 8) За ко на о енер ге ти ци 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 145/14) и чла на 48. Ста ту та,
Над зор ни од бор ЈКП „Су бо ти ца гас”, Су бо ти ца, на сед ни ци 

од 25. ав гу ста 2017. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

о це ни при род ног га са за јав но снаб де ва ње

1. Овом од лу ком утвр ђу је се це на при род ног га са за јав но 
снаб де ва ње ма лих ку па ца и до ма ћин ста ва јав ног снаб де ва ча при-
род ног га са  – ЈКП „Су бо ти ца гас”, Су бо ти ца, Јо ва на Ми ки ћа 58.

2. Це на при род ног га са за јав но снаб де ва ње ис ка за на је по 
та ри фа ма утвр ђе ним Ме то до ло ги јом за од ре ђи ва ње це не при род-
ног га са за јав но снаб де ва ње („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 75/14, 
105/16, 108/16  – ис прав ка и 29/17) и то:

Ка те го ри је 
ку па ца

Гру пе
 купаца

Та ри фа 
„енер гент”

Та ри фа  
„ка па ци тет”

Та ри фа  
„на кна да  
по ме сту  

ис по ру ке”

(дин./m3) (дин./m3/
дан/година)

(дин./место  
испоруке/година)

(1) (2) (3) (4) (5)

Категорија 1

p < 6 bar

„Мала потрошња” 
(„Мала потрошња  – 
домаћинства” и 
„Мала потрошња  – 
остали”)

33,73 1.044,79

„Ванвршна потро-
шња К1” 31,12 86,14 1.044,79

„Равномерна потро-
шња К1” 31,12 183,04 1.044,79

„Неравномерна 
потрошња К1” 31,12 215,34 1.044,79

3. Ова од лу ка, по до би ја њу са гла сно сти Аген ци је за енер ге-
ти ку Ре пу бли ке Ср би је, об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре-
пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се од 1. ок то бра 2017. го ди не.

Број 596/2017
У Су бо ти ци, 25. ав гу ста 2017. го ди не

Пред сед ник Над зор ног од бо ра,
др Не ме ди Имре, с.р. 

3532
На осно ву чла на 88. став 2. тач ка 8. За ко на о енер ге ти ци 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, брoj 145/14) и  чл. 23, 24. и 54. Ста ту-
та ЈКП „То пла на –Ша бац”, Ша бац, број 01-992-2/13 од 8. ав гу ста 
2013. го ди не,

Над зор ни од бор ЈКП „То пла на –Ша бац”, Ша бац, на сед ни ци 
одр жа ној  22. ав гу ста 2017. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

о це ни при род ног га са за јав но снаб де ва ње

1. Овом од лу ком утвр ђу је се це на при род ног га са за јав но 
снаб де ва ње ма лих ку па ца и до ма ћин ста ва  јав ног снаб де ва ча при-
род ног га са ЈКП „То пла на –Ша бац”, Ша бац.
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2. Це на при род ног га са за јав но снаб де ва ње ис ка за на је по та ри фа ма утвр ђе ним Ме то до ло ги јом за од ре ђи ва ње це не при род ног га са 

за јав но снаб де ва ње („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 75/14, 105/16, 108/16  – ис прав ка и 29/17) и то:
Ка те го ри је 

ку па ца
Гру пе

 купаца
Та ри фа „енер гент” Та ри фа „ка па ци тет” Та ри фа „на кна да по ме сту ис по ру ке”

(дин./m³) (дин./m³/дан/година) (дин./место испоруке/година)
(1) (2) (3) (4) (5)

Категорија 1

p < 6 bar

„Мала потрошња” („Мала потрошња  – домаћинства”  
и „Мала потрошња  – остали”) 33,28 950,72

„Ванвршна потрошња К1” 31,35 61,19 950,72
„Равномерна потрошња К1” 31,35 130,02 950,72
„Неравномерна потрошња К1” 31,35 152,96 950,72

3. Ова од лу ка, по до би ја њу са гла сно сти Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је, об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”, а примењујe се од 1. ок то бра 2017. го ди не.

Број 01-1048/17
У Шап цу, 22. ав гу ста 2017. го ди не

Пред сед ник Над зор ног од бо ра,
Ма ри ја на Ко ста ди но вић, с.р.  
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