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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
3513

3514

На основу члана 112. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије,
доносим

На основу члана 24. став 3. и члана 28. став 2. Закона о пред
седнику Републике („Службени гласник РС”, број 111/07), доносим

УКАЗ

ОД Л У К У

о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног
амбасадора Републике Србије у Краљевини Данској

о именовању саветника председника Републике

I
Опозива се Драгана Ивановић са дужности изванредног и
опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Данској.
II
Овај указ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
КПРС – 92
У Београду, 12. септембра 2017. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

I
Милорад Вељовић именује се на функцију саветника пред
седника Републике за безбедност са 15. септембром 2017. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
КПРС број 93
У Београду, 15. септембра 2017. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

ВЛ А Д А
3515

СПС
УПУ
УН
УПС
УСО

С Т РАТ Е Г И Ј У

ЦЕН
ЦЕРП
ЕРГП
РА

На основу члана 63. Закона о поштанским услугама („Слу
жбени гласник РС” бр. 18/05, 30/10 и 62/14) и члана 45. став 1. За
кона о Влади („Службени гласник РС” бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси

развоја поштанских услуга у Републици Србији
за период 2017–2020. године
1. УВОД
Стратегијом развоја поштанских услуга у Републици Србији
за период 2017–2020. године (у даљем тексту: Стратегија), утврђу
ју се стратешки циљеви развоја и унапређења тржишта поштан
ских услуга, као и основна начела и смернице за реализацију стра
тешких циљева развоја поштанских услуга у Републици Србији за
период 2017–2020. године.
Скраћенице и изрази који се користе у тексту Стратегије има
ју следеће значење:
БДП
Бруто друштвени производ
ГПЦ
Главни поштански центар
ЕЦ
Европска комисија
ЕУ
Европска унија
ИКТ
Информационо комуникационе технологије
ЈПО
Јавни поштански оператор
ММФ
Међународни монетарни фонд
МПС
Међународни поштански саобраћај
МТТТ
Министарство трговине, туризма и телекомуникација
НПО
Национални поштански оператор
НРТ
Национално регулаторно тело
ПО
Поштански оператор
РАТЕЛ
Регулаторна агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге
РАПУС Републичка агенција за поштанске услуге
РЗС
Републички завод за статистику
РПУ
Резервисане поштанске услуге
РС
Република Србија

Светски поштански савез
Универзална поштанска услуга
Уједињене нације
Унутрашњи поштански саоб
 раћај
Universal service obligation (обавеза вршења универ
залне услуге)
Европски комитет за стандардизацију
Европски комитет за поштанску регулативу
Европска група регулатора за поштанске услуге
Редовне активности
МИСИЈА

Република Србија ће подстицати даљи развој доступних,
поузданих, ефикасних и приступачних поштанских услуга, са
посебним акцентом на област универзалне поштанске услуге и
омогућити комуникацију свим грађанима на читавој територији
Републике Србије уз:
1) гаранцију слободног протока пошиљака;
2) осигурање доступности и одрживости универзалне по
штанске услуге;
3) подизање квалитета услуга и употребу нових технологија;
4) међуповезаност између стејкхолдера;
5) подизање нивоа задовољства корисника сходно њиховим
променљивим потребама.
ВИЗИЈА
Поштански сектор остаје један од основних и незаменљивих
делова (чинилаца) националне економије и даљег привредног и
друштвеног развоја Републике Србије.
ОСНОВНИ ЦИЉ СТРАТЕГИЈЕ
Развој сектора поштанских услуга који ће задовољити конти
нуирано променљиве потребе грађана и привреде и значајно до
принети даљем економском и привредном расту Републике Србије.
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
1) Развој поштанског тржишта сходно потребама привреде и
грађана Републике Србије, а у складу са директивама ЕУ и препо
рукама СПС-а;
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2) Развој одрживог универзалног поштанског сервиса у Ре
публици Србији у складу са друштвеним, економским и техноло
шким окружењем;
3) Иновација постојећих и развој модерних поштанских сер
виса у Републици Србији кроз модернизацију и потпуно интегри
сање производног портфолија;
4) Обезбеђивање ефикасног функционисања поштанске мре
же и унапређење сигурности и безбедности у области поштанског
саобраћаја;
5) Унапређење људских ресурса у поштанској делатности и
унапређење учешћа представника Републике Србије у развоју са
радње са међународним поштанским организацијама.
У оквиру датих циљева Стратегијом су дефинисане активно
сти за њихову реализацију. У оквиру Акционог плана за све циље
ве, односно активности, дефинисани су рокови реализације, као и
носиоци реализације: Влада, надлежно министарство, НРТ и ЈПО.
СТРАТЕШКИ ОКВИР
Убрзане промене које се дешавају у сектору поштанских
услуга како на глобалном тако и на националном нивоу намећу
потребу за континуираним планирањем развоја поштанских услу
га ради њиховог унапређења. Планирањем развоја поштанских
услуга дефинишу се сценарији развоја, циљеви и активности које
треба реализовати у одређеном временском периоду. При дефини
сању циљева полази се од низа фактора који различито утичу на
сектор поштанских услуга.
Сви фактори који утичу на развој поштанских услуга могу се
сврстати у две групе: унутрашње и спољашње. Унутрашњи (интер
ни фактори) на које је могуће деловати како би се смањио њихов
евентуални негативни утицај на развој услуга су: сами поштански
производи, квалитет услуга, организација, кадрови, развијеност
поштанске мреже, примењена технологија и сл. Са друге стране
стоје спољашњи фактори у које спадају: законодавни оквир, при
вредни развој, конкурентско окружење, саобраћајна инфраструкту
ра и др. Поред наведених поштанских фактора на развој услуга ве
лики утицај имају и економски, технолошки и друштвени фактори.
Дуги низ година као један од најважнијих макроекономских
показатеља се издвајао БДП. Промене обима поштанских поши
љака биле су у директно вези са кретањем БДП-а. Последњих го
дина дошло је до раста утицаја и других фактора на обим поши
љака те раст БДП-а није једини релевантни фактор за предвиђање
кретања обима поштанских пошиљака. Истраживања спроведена
од стране International Post Corporation (IPC) показују да се, иако
је у 2015. години у анализираним европским државама забеле
жен раст БДП-а од 2,4%, обим писмоносних услуга смањио се за
5,3% у односу на 2014. годину, а обим пакетских пошиљака порас
тао је за 9,4%. На основу студија и истраживања СПС-а и других
поштанских организација у Европи и свету на поштанске услу
ге осим кретања БДП-а, велики утицај имају и развој економије,
структура привредних активности, инфлација, стопа незапослено
сти, карактеристике потрошње, увоз, извоз и др.
Развој сектора поштанских услуга може значајно утицати на по
словање свих привредних субјеката. Код великих пословних система,
који настоје да издвоје споредне делатности од основне, велики део
истих могу препустити поштанским операторима. С друге стране, у
сектору малих и средњих предузећа поштанска делатност пружањем
поштанских, логистичких и маркетиншких услуга, али и потпуно
нових е-поштанских услуга даје им могућност да комплетирају свој
ланац вредности. Такође, последњих година приметна је експанзија
предузећа чија је основна делатност дистрибутивна логистика.
У претходном периоду сектор поштанских услуга у Репу
блици Србији био је фокусиран, пре свега, на пружање традици
оналних поштанских услуга (писмоносних пошиљака и пакета).
Међутим, развој савремених технологије, пре свега електронских
комуникација, интернета и широкопојасних приступних техноло
гија, наметнули су потребу да будући развој поштанских услуга,
поред даљег унапређења универзалне поштанске услуге и развоја
поштанске мреже, укључи и одлуке везане за: е-поштанске услу
ге, електронску трговину, дигитализацију, међународно послова
ње, очекивања корисника и задовољење њихових потреба разво
јем нових технологија и понудом нових услуга. Поштанска мрежа
због своје доступности и јединствености отвара нове могућности
за задовољење потреба корисника услуга на комуникационом

тржишту, чиме поштански сектор постаје значајан чинилац оп
штег развоја у условима дигиталне ере.
Поред наведеног, од демографских фактора посебан утицај
на развој поштанских услуга имају: број становништва, старост
становништва, број домаћинстава, миграције, ниво образовања,
услови живота и др.
Добијањем статуса кандидата за чланство у ЕУ Република Ср
бија се обавезала и на усклађивање свог законодавства са правним
тековинама ЕУ, као и на њихову примену. Законом о поштанским
услугама и подзаконским актима, који регулишу сектор поштанских
услуга, у претходним годинама Република Србија је у одређеној ме
ри усагласила своју регулативу у овој области са законодавством ЕУ.
При изради Стратегије развоја поштанских услуга у Репу
блици Србији за период 2017–2020. године за анализе стања тр
жишта поштанских услуга коришћени су доступни подаци РЗС,
НРТ-а, СПС-а, Еуростата. С тим у вези, уочен је недостатак одно
сно непостојање јединствене базе података, пре свега у Републи
ци Србији, у којој би се налазили подаци о реализованим поштан
ским услугама, како ЈПО, тако и других поштанских оператора.
2. АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА ТРЖИШТА
ПОШТАНСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
2.1. Реализација претходне Стратегије
У процесу реализације претходне Стратегије, која се односи
ла на период од 2013. до 2016. године, Република Србија је унапре
дила законодавни оквир у области поштанског саобраћаја, утицала
на значајан пораст конкуренције на тржишту поштанских услуга и
повећање броја поштанских оператора, омогућила пораст обима по
штанских пошиљака, смањење поштарина и повећање прихода од
пружања ових услуга и створила услове за даље спровођење процеса
либерализације истог и спровела велики број активности на достиза
њу европских стандарда квалитета у пружању поштанских услуга.
Наим
 е, складу са првим стратешким циљем претходне Стра
тегије, у горе наведеном периоду, донет је Закон о изменама и до
пунама Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС”,
број 62/14) којим је спроведено значајно унапређење националне
поштанске регулативе. Овим изменама створени су услови за обје
дињавање регулатора за област поштанских услуга и регулатора за
област електронских комуникација односно спајање две стручно
регулаторне функције сродних циљева и активности у један прав
ни субјективитет. На овај начин су се организација и функциони
сање регулаторног органа у домену тржишта поштанских услуга
и електронских комуникација приближили упоредивим европским
решењима, чиме се дао значајан допринос стварању стабилнијег
и предвидивог регулаторног окружења на тржишту и омогућио
даљи развој оба сектора подизањем квалитета услуга, увођењем
нових услуга, заштитом права корисника и стварањем конкурент
ног окружења за операторе. Стварањем нове регулаторне агенци
је омогућила се рационализација пословања и директне уштеде,
имајући у виду да је већи број запослених прераспоређен на по
слове на којима истовремено примењују стечена знања на обе ре
гулаторне области. Овим актом спроведено је и даље усклађива
ње са препорукама поштанских директива ЕУ, а најзначајније је
утврђивање начина и услова приступа поштанској мрежи јавног
поштанског оператора, дефинисаног трећом односно последњом
поштанском директивом (Директива 2008/06/EC), која прописује
обавезу држава чланица ЕУ да кориснику и даваоцу/даваоцима
поштанских услуга обезбеде приступ поштанској мрежи под тран
спарентним и недискриминаторним условима.
На овај начин реализован је и други стратешки циљ прет
ходне Стратегије односно спроведена је даља либерализација по
штанског тржишта давањем могућности другим поштанским опе
раторима да приступом овој мрежи дође до развоја конкуренције и
у сегменту универзалне поштанске услуге. Омогућавањем присту
па мрежи ЈПО-а тј. поштанској мрежи Јавног предузећа „Пошта
Србије”, Београд створени су услови за ефикаснији развој конку
ренције и појаву нових давалаца универзалне поштанске услуге.
С тим у вези, регулаторно тело је донело и Правилник о начину и
условима приступа поштанској мрежи јавног поштанског опера
тора („Службени гласник РС”, број 146/14) који је у примени од
2014. године, а пуштен је у рад и ГПЦ Београд, што је био један од
предуслова за омогућавање приступа мрежи ЈПО-а.

20. септембар 2017.
Изостало је смањење обухвата РПУ, односно исто је пролон
гирано са 2016. на 2017. годину, а што се тиче реализације трећег
стратешког циља који се односио на обезбеђивање одрживости и
утврђивање начина финансирања универзалне поштанске услуге,
остварена је примена вођења одвојеног рачуноводства и алокације
трошкова ЈПО-а.
Корпоратизација ЈПО-а, планирана кроз четврти стратешки
циљ, није реализована. Међутим нашли су се други начини за уна
пређење пословања који су се показали као изузетно ефикасни и
остварени су путем усклађивања пословања овог предузећа са од
редбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/16) нарочито у погледу органа управљања, начина орга
на управљања, увођења нових механизама контроле пословања,
увођења обавезе јавног објављивања програма пословања, као и
кварталних извештаја о спровођењу програма пословања. Ускла
ђивањем пословања са одредбама овог закона повећан је степен
професионализације у пословању предузећа, као и ефикасност
и транспарентност рада и резултата рада предузећа, што свака
ко представља значајан корак ка унапређењу пословања ЈПО-а и
стварању услова за даљи развој предузећа које ће бити способно
да успешно послује и у условима потпуне либерализације.
У реализацији претходне Стратегије остварен је значајан
напредак када је у питању модернизација и диверсификација по
штанских услуга. Имајући у виду да свуда у свету традиционалне
писмоносне поштанске услуге бележе пад у обиму пошиљака, али
и да број пакета бележи значајан раст услед експанзије електрон
ске трговине, одређени број поштанских оператора искористио
је пружену шансу и захваљујући формирању тродимензионалне
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поштанске мреже (физичке, финансијске и електронске) остварио
је евидентан пораст обима пакета који садрже робу наручену пу
тем е-трговине.
Што се тиче достизања стандарда квалитета поштанских
услуга прописаних на поштанском тржишту ЕУ, спроведен је низ
активности на реализацији: проглашени су релевантни српски
стандарди, донети су српски стандарди хармонизовани са поштан
ским стандардима ЕУ, отпочела је и едукација запослених у по
штанском сектору у вези примене истих, али је изостало спровође
ње независног мониторинга, контроле и мерења, који су неопходни
како би се овај процес заокружио и циљ у потпуности реализовао.
Реализација активности предвиђених претходном Стратеги
јом утицала је првенствено на значајан континуир ан раст прихо
да комерцијалних услуга, али и укупни приход јавног поштанског
оператора (Слика 1-1: Тренд прихода јавног поштанског оператора
и осталих поштанских оператора).
У укупном приходу ЈПО учествује са више од 60%, док су
остали поштански оператори остварили близу 40% прихода на тр
жишту Републике Србије.
Тренд раста стопе учешћа приватних оператора у укупном
приходу је и у 2016. години настављен, и креће се од 30% у 2011.
години до 40% у 2016. години.
Приход ЈПО је порастао за 1% у односу на 2015. годину и из
носи близу 10,4 милиона динара.
У приходу од поштанских услуга јавног поштанског операто
ра, приход од резервисаних услуга учествује са око 73,7% (од чега
писмоносне услуге чине 65,8%, упутничке 7,9%), док нерезерви
сане учествују са 5,3%, а комерцијалне са 21%.

Имајући у виду да се поштански сектор убрзано мења и да се традиционалне услуге замењују дигиталним, као и да се контину
ирано повећава обим пакета, а смањује број писмоносних пошиљака, наметнула се потреба за редефинисањем и унапређењем многих
процедура у поштанској индустрији, као би се олакшао пренос робе купљене путем интернета и искористила шанса за даљи раст обима
пошиљака и отвориле нове могућности за развој поштанског тржишта.
2.2. Улога и значај поштанског саобраћаја у привредном и друштвеном развоју Републике Србије
Поштански саобраћај има значајну и специфичну економску функцију и један је од покретача развоја привреде и друштва. Поштански са
обраћај је од виталног значаја, пре свега за кориснике поштанских услуга, те је и та чињеница један од разлога што се поштанске услуге убрајају
у услуге од општег економског интереса. Сектор поштанских услуга у Републици Србији, као део терцијалног сектора, представља значајан еле
менат њеног привредног и друштвеног развоја, имајући у виду да поштанске услуге немају сврху саме за себе већ су по правилу део неке друге
пословне или приватне потребе.
Такође, ефикасна и квалитетна поштанска услуга, нарочито у сектору преноса робе, има велики позитиван утицај на привреду и
друштво у целини. Поштанске услуге спадају у ред високо софистицираних услуга са константним техничко-технолошким иновацијама,
пре свега у области ИКТ-а, па самим тим представљају делатност која, поред сопственог одрживог економског раста, може успешно да
подржи даљи привредни развој Србије.
Развијена и доступна поштанска мрежа у великој мери позитивно утиче на одрживи развој локалних заједница, пре свега у рурал
ним подручјима. С друге стране, поред економске вредности поштанске услуге и мрежа, оне имају и огромну социјалну вредност кроз
стварање услова за побољшање живота појединаца или целокупног друштва.
Поштански сектор представља значајан фактор који утиче на раст привреде, запослености и БДП-а у Републици Србији. Тако је:
1) у 2014. години поштанска делатност остварила приход од око 15 милијарди динара (око 127 милиона евра), што чини око 0,38%
укупног БДП-а у тој години1;
––––––––––––
1
Извор: РЗС, РАТЕЛ – „Истраживање модела универзалне поштанске услуге”
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2) у поштанском сектору у 2014. години било је укупно запослено 17.630 радника, односно око 0,89% од укупног броја запослених
у Републици Србији2.
Иако је последњих година, нарочито од велике економске кризе, дошло до раздвајања везе између раста БДП-а и оствареног обима
поштанских услуга, ипак учешће поштанског сектора у укупном БДП-у једне земље директно указује на његов значај за укупни привред
ни развој те земље. Национални поштански оператори (НПО) у европским земљама учествују у БДП-у просечно са 0,213% (Слика 2-1).
У већини европских земаља, пре свега у скандинавским земљама (изузетак је Република Финска), НПО имају учешће у БДП-у знатно
веће од просека. Када се подаци о учешћу у БДП-у појединих НПО-а упореде са подацима у ранијим периодима приметно је значајно
смањење истог3. С друге стране, укупно учешће читавог поштанског сектора (поред НПО-а посматра се: унутрашњи, међународни сао
браћај, курирски пренос, интегратори и др.) је остало скоро непромењено, што указује на све већи степен либерализације тржишта, на
којем се поред НПО појављује и све већи број конкурената.

Како би се анализирало учешће у БДП-у појединих НПО-а, као пружалаца УПУ, потребно је анализирати цене поштанских услуга.
На основу података ЕУРОСТАТ-а анализиране су цене за писма прве стопе масе у унутрашњем саобраћају, као и за писмо исте категори
је у међународном саобраћају унутар Европе.
У Европи се цене поштанских услуга значајно разликују од земље до земље, без обзира да ли се ради о услугама у унутрашњем или
МПС-у. Поштарина за писмо прве стопе масе у унутрашњем саобраћају у Републици Србији износи 0,20 евра, што је најнижа цена у Евро
пи и доста испод просечне европске цене од 0,59 евра (Слика 2-2). Најскупља поштарина у Европи је у скандинавским земљама и износи
1,21 евра у Краљевини Данској, 1,00 евра, Краљевини Норвешкој 0,96 евра итд. Скоро све земље источне и југоисточне Европе имају цену
услуге која је нижа од просечне европске цене. Када је реч о земљама у окружењу цене су доста ниже од европског просека: Република
Македонија 0,29 евра, Република Словенија 0,34 евра, Румунија 0,36 евра итд. Између осталог, потребно је напоменути да се у Републици
Србији цене поштанских услуга у унутрашњем саобраћају нису значајније мењале већ дужи низ година.

––––––––––––
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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Просечна поштарина за писмо прве стопе масе, које се шаље у неку другу европску земљу износи 0,93 евра (Слика 2-3). У свим
европским земљама цене у међународном саобраћају су више од цена у унутрашњем саобраћају, осим у Републици Финској где су цене
исте (1 евро). Као у унутрашњем саобраћају и овде цене значајно варирају од земље до земље. Република Србија, се ценом од 0,60 евра, и
овде се налази у групи земаља са најнижом ценом. Међутим, поштарина за писмо које се из Републике Србије шаље у неку другу европ
ску земљу је три пута већа од поштарине у унутрашњем саобраћају. Корисници у: Републици Аустрији плаћају цену која је виша 1,17
пута, Савезној Републици Немачкој 1,25 пута, Републици Словени ји 1,76. Најсличнија Републици Србији је Република Хрватска у којој
је поштарина у унутар европском саобраћају у односу на унутрашњи већа 2,44 пута.

Просечан број запослених у НПО у односу на укупан број запослених у европским земљама је 0,50% (Слика 2-4), при чему се удео
запослених креће од 0,15% у Грчкој па све до преко 1% укупно запослених у Републици Чешкој и Швајцарској Конфедерацији.

8

Број 84

20. септембар 2017.

У претходном периоду тржиште поштанских услуга у одређеној мери је либерализовано и то пре свега у сектору експрес и курир
ских услуга. Наставак процеса либерализације, као и очекивани даљи развој тржишта намећу потребу да оператори повећавају продук
тивност, стабилност и одрживи раст уз сталну оптимизацију пословања, развој нових услуга и производа, те развој конкурентских стра
тегија. Све ово као директну последицу има повећање квалитета обављања поштанских услуга (повећање брзине, смањење цене), појаву
нових оператора, као и даљи раст инвестиција у овај сектор.
2.3. Показатељи развијености тржишта поштанских услуга у Републици Србији
Када се поштанско тржиште у Републици Србији пореди са поштанским тржиштима земаља у окружењу и других европских зема
ља, онда га можемо сврстати у ред средње развијених тржишта. Као основни показатељи развијености поштанског тржишта у Републи
ци Србији могу се узети број становника по једној поштанској јединици, број поштанских сандучића на 10.000 становника, као и број
писмоносних пошиљака по становнику годишње.
Број поштанских јединица и број поштанских сандучића на 10.000 становника представљају индикаторе доступности поштанске
мреже. У поређењу са осталим европским земљама (Слика 2-5) доступност поштанских услуга, када се ради о поштанским јединицама,
у Републици Србији је на нивоу европског просека са 4.835 становником на једну јединицу поштанске мреже (4.075 у Европи).

Са друге стране, анализирајући број поштанских сандучића на 10.000 становника (Слика 2–6) Република Србија се са три поштан
ска сандучића на 10.000 становника и даље налази далеко испод европског просека од 12 сандучића. Код већине развијених европских
земаља број поштанских сандучића на 10.000 становника је знатно виши од просека што је у директној вези за бољом доступношћу по
штанских услуга, посебно у руралним подручјима.
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Тржиште поштанских услуга у Републици Србији дужи низ година бележи известан раст. Посматрајући временски период од 2005.
до 2014. године укупан обим поштанских услуга (писма, пакети, курирске услуге) последњих пет година прелази 300 милиона јединица
годишње (Слика 2-7). Кад се посматра појединачни годишњи раст (Слика 2-8) може се приметити да је обим поштанских услуга порас
тао и за преко 40% у односу на почетак овог периода. Такође, може се приметити да је у периоду Велике економске кризе обим услуга
доживео, у одређеној мери, озбиљан пад (од 6% ), као и да се у последњих неколико година бележи благи пад укупног обима услуга од
0,9% у 2013. у односу на 2012. годину, односно 1,8% у 2014. у односу на 2013. годину.
Иако је последњих година забележен пад обима услуга, када је реч о укупном приходу од поштанских услуга ту се бележи раст из
године у годину. Тако је у 2014. години (пад обима за скоро 2%) остварен укупан приход од поштанских услуга у Републици Србији у
износу од 14,97 милијарди динара, што је за 9,75% више у односу на приход остварен у 2013. години, а за 38,11% више него у 2010. го
дини.4

––––––––––––
4
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Поредећи број поштанских услуга у Републици Србији у односу на друге европске земље, када је на пример реч о броју писмоно
сних пошиљака по становнику (Слика 2-9), Република Србија се са 35 писмоносних пошиљака налази далеко испод европског просека
од 115 писама по становнику. Међутим, овде треба нагласити да је у Републици Србији, као и у већини земаља јужне и источне Европе,
мање развијено тржиште директне поште и маркетинга него у земљама западне и северне Европе, тј. већину писмоносних пошиљака
чине рачуни за друге услуге, као и писма послата од стране државних органа и банака. Самим тим, иако у опадању последњих година,
тржиште писмоносних пошиљака има потенцијала за раст у наредном периоду, нарочито у сегменту директног маркетинга.

На примеру Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд као кључног и највећег поштанског оператора у Републици Србији, може се
приметити пад укупног обима писмоносних пошиљака (Слика 2-10). Само у 2016. години у односу на 2015.годину забележен је пад од
читавих 12 милиона писама. Пад обима писмоносних пошиљака је сталан од 2012. године.
Оно што је карактеристика у последњих неколико година је и тренд смањења обима пакетских пошиљака (Слика 2-11), као и знача
јан раст експрес и курирских услуга (Слика 2-12). Обим пакетских пошиљака у константном је паду у последњих пет година. Овај пад је
резултат, пре свега, пада обима пакетских пошиљака у УПС-у и то за 200 хиљада јединица у 2015. години у односу на 2010. годину. Када
је реч о МПС-у из године у годину бележи се константно повећање обима пакетских пошиљака, тако да је у 2015. години било за 65%
више пакета у МПС-у него у 2010. години.

20. септембар 2017.

Број 84

11

Узрок пада укупног обима пакетских пошиљака налази се, између осталог, и у значајном расту броја експрес и курирских услу
га. Упоређујући обим експрес и курирских услуга у периоду од 2010. до 2015. године (Слика 2-12), највећи раст од 23,5% у односу на
претходну годину постигнут је 2011. године, а најмањи 2014. године (3,6%). Укупан раст ових врста пошиљака у овом периоду је нешто
изнад 100%.

Један од основних разлога за овако интензиван раст експрес и курирских услуга је и убрзани развој е-трговине у Републици Србији
последњих неколико година. Имајући у виду да се очекује даљи раст електронске трговине, посебно након уласка Републике Србије у ЕУ
и укидања граничних баријера, то ће пред поштанске операторе поставити нове изазове пре свега у сегменту цене и квалитета услуга.
Развијеност поштанског тржишта може се посматрати и кроз учешће УПУ-а у укупном обиму услуга. У 2016. години учешће УПУ
у укупном обиму поштанских услуга у Републици Србији износило је 91% (Слика 2-13).
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Када је реч о учешћу УПУ у укупном приходу оствареном од
поштанских услуга у 2016. години он износи 49% и смањује се из
године у годину, односно за 14% је мање него 2010. године.5 Ово,
између осталог, указује и на то да су услуге из домена комерцијал
них услуга изузетно профитабилне.
Имајући у виду све напред наведено, као и општи тренд који
је присутан у већини европских земаља, очекује се да ће тражња
за писмоносним поштанским услугама у наредне четири године
падати и то просечно за око седам милиона писама на годишњем
нивоу, али да ће тражња за пакетским односно експрес и курир
ским услугама сигурно значајно расти, у складу са даљим разво
јем електронске трговине, која свуда у свету доживљава експан
зију. С тим у вези, може се очекивати да ће се тражња за овим
услугама повећавати и до три милиона пошиљака на годишњем
нивоу. Иако се очекује пад укупног обима пошиљака услед пада
тражње за традиционалним поштанским услугама, може се оче
кивати даљи пораст прихода од поштанских услуга, с обзиром да
свакодневно расте потреба за тзв. дигиталним услугама чије по
штарине су веће од поштарина традиционалних услуга.
2.4. Уређеност тржишта поштанских услуга
у Републици Србији
2.4.1. Законска регулатива
У Републици Србији поштанске услуге су регулисане Зако
ном о поштанским услугама и подзаконским актима.
Законом о поштанским услугама је утврђено да овлашћења
у области поштанских услуга у Републици Србији имају Влада,
министарство надлежно за област поштанских услуга и РАТЕЛ.
Влада утврђује политику и стратегију развоја, основна опредеље
ња и принципе обављања поштанских услуга, руководећи се јав
ним интересом у овој области, професионалним принципима и
начелима СПС-а и других међународних организација. Министар
ство спроводи политику Владе, доноси правилнике, врши надзор
над применом Закона о поштанским услугама и прописа донетих
на основу наведеног закона, као и друге послове државне управе
утврђене законом.
РАТЕЛ, такође доноси прописе, издаје и одузима дозволе за
обављање поштанских услуга, као и друге послове утврђене зако
ном. Законом o поштанским услугама је прописано да је УПУ скуп
поштанских услуга које се обављају у континуитету, на територи
ји Републике Србије у оквиру прописаног квалитета, по присту
пачним ценама и под једнаким условима за све кориснике. УПУ
је услуга од општег интереса и као такву њу обавља ЈПО, одно
сно Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд. У оквиру УПУ су и
РПУ, које искључиво обавља ЈПО. Лимите за РПУ утврђује аген
ција и они су по маси 100 грама, а по цени троструки износ по
штарине за писмо прве стопе тежине и најбржег степена преноса.
Услов за обављање УПУ је поседовање мреже, а регулатор утврђу
је начин и услове приступа поштанској мрежи јавног поштанског
оператора и води регистар закључених уговора. Прописано је да
се евентуално настали губици услед обављања УПУ надокнађују
из буџета Републике Србије. ЈПО је у обавези да рачуноводствено
прати УПУ, одвојено од услуга које не спадају у овај сет услуга,
као и да у оквиру УПУ рачуноводствено одвојено прати РПУ.
Правилник о условима за отпочињање обављања делатности
поштанских услуга („Службени гласник РС”, број 51/10) пропи
сује услове које ПО морају испунити да би могли отпочети, након
добијене дозволе, пружање поштанске услуге.
Правилник о условима за одржавање и унапређење обавља
ња универзалне поштанске услуге („Службени гласник РС”, број
6/11) прописује услове за одржавање и унапређење развоја УПУ.
Правилником о утврђивању Плана издавања пригодних по
штанских марака и вредносница и мотива редовних издања по
штанских марака и вредносница утврђује се План издавања при
годних поштанских марака и вредносница и мотива редовних
издања поштанских марака и вредносница, које у току године из
даје Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд.
Правилник о општим условима за обављање поштанских
услуга („Службени гласник РС”, бр. 24/10, 58/10, 2/11, 13/11,
65/11, 93/13 и 97/15) прописује услове, начин и поступак обавља
ња поштанских услуга.
––––––––––––
5
Извор: РАТЕЛ „Истраживање модела универзалне поштанске услуге”

20. септембар 2017.
Правилник о одређивању тарифних ставова за универзалну
поштанску услугу („Службени гласник РС”, бр. 34/10, 58/10, 2/11,
65/11, 21/14 и 83/16) прописује тарифне ставове за УПУ.
Правилник о параметрима квалитета за обављање поштан
ских услуга и минималном квалитету у обављању универзалне
поштанске услуге („Службени гласник РС”, број 146/14), ближе
уређује параметре за обављање поштанских услуга и минималне
услови за обављање УПУ, које су у обавези да испуњавају ЈПО и
други ПО који на основу лиценце обављају УПУ.
Правилник о начину и условима приступа поштанској мрежи
јавног поштанског оператора прописује услове и начин приступа
мрежи ЈПО.
Правилник о методологији формирања цена за универзалну
поштанску услугу („Службени гласник РС”, број 100/11) пропису
је методологију формирања цена за УПУ.
Правилник о утврђивању висине трошкова за издавање до
зволе и висине годишње накнаде за обављање поштанских услуга
(„Службени гласник РС”, број 89/16) утврђује висину трошкова за
издавања дозвола као и висину годишње накнаде за обављање по
штанских услуга.
Правилник о условима за обављање универзалне поштанске
услуге („Службени гласник РС”, број 28/10) прописује услове за
обављање УПУ.
Технички услови за кућне сандучиће („Службени гласник
РС”, бр. 95/10 и 2/16) дефинишу услове за пројектовање, извођење
и постављање кућних сандучића.
Што се тиче УПУ њен статус у Републици Србији регулисан
је Законом о поштанским услугама. УПУ у унутрашњем и МПС-у,
обухвата пријем, сортирање, превоз и уручење: писмоносних по
шиљака масе до два килограма; препоручених писмоносних по
шиљака и писмоносних пошиљака са означеном вредношћу; пи
смена у судском, управном и прекршајном поступку, без обзира
на лимите; поштанских упутница; пакета масе до 10 килограма;
уручење пакета масе до 20 килограма у МПС-у; секограма масе
до седам килограма, без наплате поштарине. УПУ треба да буде
доступна свим корисницима на територији Републике Србије по
приступачним ценама и у оквиру дефинисаних стандарда квалите
та. У Табели 2-1 дат је упоредни приказ опсега УПУ у Републици
Србији и у одабраним земљама у региону.
Табела 2‑1 Преглед опсега УПУ у одабраним земљама
Земља

Опсег УПУ

Република Аустрија

Пријем, прерада, превоз и уручење писмоносних пошиља
ка до 2 kg, пријем, прерада, превоз и уручење пакета масе
до 10 kg, препоручене пошиљке и вредносне пошиљке,
новине и часописи су у оквиру опсега УПУ

Република Словенија

Пријем, прерада, превоз и уручење писмоносних пошиља
ка до 2 kg, пријем, прерада, превоз и уручење пакета масе
до 10 kg, препоручене пошиљке и вредносне пошиљке,

Република Португал

Пријем, прерада, превоз и уручење писмоносних пошиља
ка до 2 kg, пријем, прерада, превоз и уручење пакета масе
до 10 kg, препоручене пошиљке и вредносне пошиљке,
искључујући директну пошту

Република Словачка

Пријем, прерада, превоз и уручење писмоносних пошиља
ка до 2 kg, пријем, прерада, превоз и уручење пакета масе
до 10 kg, препоручене пошиљке и вредносне пошиљке,
секограми, прерада, превоз и уручење пакета до 20 kg
у међународном долазу службена преписка, поштанске
упутнице

Република Хрватска

Пријем, прерада, превоз и уручење писмоносних пошиља
ка до 2 kg, пријем, прерада, превоз и уручење пакета масе
до 10 kg, препоручене пошиљке и вредносне пошиљке,
пријем, прерада, превоз и уручење секограма до 7 kg,
прерада, превоз и уручење пакета до 20 kg у међународ
ном долазу

Република Србија

пријем, пренос и уручење писмоносних пошиљака, укљу
чујући регистроване пошиљке, масе до 2 kg, као и писмо
носне пошиљке у електронској форми, пријем, пренос и
уручење пакета масе до 1 kg и уручење пакета масе до
20 kg, у МПС-у, пријем, пренос и исплата упутница у кла
сичној и електронској форми, пријем, пренос и уручење
секограма до 7 kg

Када је реч о усаглашености Закона о поштанским услугама
Републике Србије са директивама ЕУ може се закључити да је ова
регулатива већим делом усаглашена. У постојећој регулативи по
стоје одређена одступања од наведених препорука:
1) није испуњен услов смањења лимита по маси и цени ре
зервисаних услуга до 50 грама или до цене једнаке 2,5-струке цене
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прве стопе масе и најбржег степена преноса до 2006. године, који
није обавезујући за Републику Србију, с обзиром да још увек није
држава чланица ЕУ;
2) НРТ-у није поверено спровођење надзора над применом за
кона, имајући у виду кровне законе који дефинишу вршење надзо
ра од стране надлежних министарстава и других државних органа;
3) није испуњен услов везан за рок потпуне либерализације
(1. јануар 2013. године), који није обавезујући за Републику Срби
ју, с обзиром да још увек није држава чланица ЕУ;
4) у одређеној мери делимично је усаглашено неколико пре
порука везаних за пружање, цене и финансирање УПУ.
Имајући у виду да је Република Србија тренутно у процесу
преговора о приступању ЕУ, директиве у том смислу још увек нису
нису обавезујуће. Међутим континуир ано се врши хармонизација
системских закона са регулативом ЕУ и очекује се да до приступа
ња у ЕУ сви закони и друга акта која регулишу област поштанских
услуга у потпуности буду усклађени са директивама ЕУ. Преглед
усаглашености националног законодавства са поштанским дирек
тивама ЕУ приказан је у Табели 2-2.
Табела 2‑2 Преглед усаглашености националног законодав
ства са директивама ЕУ
Директива
Директива
97/67/EC

Основне препоруке

Усаглашеност регулативе

1. либерализацију тржишта за по
шиљке масе изнад 350 гр.

Усаглашено

2. пружање УПУ

Усаглашено

3. критеријума који одређују услуге Усаглашено
које могу бити резервисане за давао
це УПУ и услове којима се регулише
пружање нерезервисаних услуга

Директива
2002/39/EC

Директива
2008/06/EC

4. утврђивање стандарда квалитета
за даваоце УПУ

Усаглашено
(Дефинисано законом о поштанским услугама, донет
подзаконски акт (НРТ))

5. утврђивање техничких стандарда

Усаглашено

6. стварање независних НРТ

Усаглашено

7. приступ поштанској мрежи

Усаглашено

1. резервисано подручје: до 2003.
године либерализација пошиљака
масе изнад 100 gr, а до 2006. године
либерализација пошиљака масе
изнад 50 gr.

Делимично усаглашено
(није испуњен услов
смањења лимита по маси и
цени на 50 грама)

2. минимални ниво РПУ

Усаглашено

3. НРТ- увођење надзора над приме
ном закона

Није усаглашено

1. рок за либерализацију (1. јануар
2011. године односно 1. јануар 2013.
године за 11 чланица ЕУ)

Није усаглашено

2. пружање универзалне услуге

Делимично усаглашено
(директивом предвиђена
достава 5 пута недељно и један пријем дневно, изузетке
дефинише регулатор)

3. основе за одређивање цене УПУ и
вођење одвојеног рачуноводства

Делимично усаглашено
(Законом о поштанским
услугама није предвиђено
да неко компетентно тело
независно од даваоца УПУ
верификује систем обрачунавања трошкова )

4. Финансирање УПУ

Делимично усаглашено
(Законом о поштанским
услугама предвиђено финансирање трошкова УПУ
из буџета оснивача а не
оснивање компензационог
фонда )

5. споразумно решавање спорова

Усаглашено

6. процедура лиценцирања

Усаглашено

7. пружање информација (давалац
поштанских услуга у обавези је да
доставља све информације)

Усаглашено

2.4.2. Улога националног регулаторног тела
Прво независно регулаторно тело (НРТ) које је било заду
жено за подручје поштанских услуга у Републици Србији, било
је РАПУС, формирано 2010. године на основу Закона о поштан
ским услугама. Доношењем Закона о изменама и допунама Закона
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о поштанским услугама престала је са радом РАПУС. Доношењем
Закона о изменама и допунама Закона о електронским комуника
цијама („Службени гласник РС”, број 62/14) и Закона о изменама
и допунама Закона о поштанским услугама формирана је РАТЕЛ,
која је након престанка рада РАПУС-а преузела, између осталог, и
регулаторне послове везане за поштанске услуге.
РАТЕЛ је независна регулаторна организација са статусом
правног лица која се у складу са законом врши јавна овлашћења
у циљу ефикасног спровођења утврђене политике у области елек
тронских комуникација, подстицања конкуренције електронских
комуникационих мрежа и услуга, унапређивања њиховог капаци
тета, односно квалитета, доприноса развоју тржишта електрон
ских комуникација и заштите интереса корисника електронских
комуникација, у складу са одредбама Закона о поштанским услу
гама и прописа донетих на основу њега, као и регулаторних и дру
гих послова у складу са посебним законом којим се уређују по
штанске услуге.
У области поштанских услуга РАТЕЛ има обавезу да кроз од
говарајућа подзаконска акта, регулише област поштанских услуга,
затим да издаје и одузима дозволе за рад, односно да својим де
ловањем омогући конкуренцију и спречи сваки вид монополског
деловања на тржишту поштанских услуга. Поред поменутих ак
тивности, основни задатак националног независног регулаторног
тела у области поштанских услуга је и гаранција обављања УПУ
и свега онога што из дефиниције ове услуге произил ази. Надле
жност РАТЕЛ-а у области поштанских услуга у Републици Србији
је да обавља следеће послове и задатке:
1) доноси опште услове за обављање поштанских услуга,
стандарде квалитета у обављању поштанских услуга и прати њи
хову примену;
2) утврђује, уз сагласност Владе, лимите по маси и цени за
РПУ;
3) утврђује време трајања ексклузивног обављања РПУ-а;
4) даје сагласност на посебне услове за обављање поштан
ских услуга;
5) прописује ближе услове за издавање дозвола поштанским
операторима;
6) издаје и одузима дозволе поштанским операторима за оба
вљање УПУ;
7) издаје и одузима одобрења поштанским операторима за
обављање нерезервисаних поштанских услуга;
8) води регистар издатих дозвола поштанским операторима;
9) утврђује висину трошкова за издавање дозвола, односно
одобрења и висину годишње накнаде за обављање поштанских
услуга, као и рокове за измирење обавеза плаћања;
10) прати да ли се поштански оператори придржавају услова
садржаних у издатим дозволама, односно одобрењима, а у случају
повреда тих услова или одредаба Закона о поштанским услугама,
предузима мере из своје надлежности;
11) одређује тарифне ставове за УПУ;
12) утврђује методологију формирања цена за УПУ;
13) предузима мере у циљу унапређења конкуренције на тр
жишту поштанских услуга;
14) прати рад поштанских оператора по примедбама, одно
сно приговорима корисника;
15) прати развој у области поштанских услуга;
16) прикупља информације, формира и одржава базу пода
така од значаја за област поштанских услуга и редовно објављује
податке;
17) остварује међународне контакте у области поштанске ре
гулативе, ако Законом о поштанским услугама није другачије од
ређено;
18) обезбеђује јавност у раду;
19) обавља и друге послове утврђене законом.
Кроз наведене послове и задатке РАТЕЛ реализује своја три
основна циља у области поштанских услуга у Републици Србији и то:
1) Осигурање пружања универзалне услуге, као вида соци
јалне обавезе према свим грађанима Републике Србије чиме се
обезбеђује коришћење основних поштанских услуга под једнаким
условима и ценама на јединственој територији;
2) Регулисање односа на тржишту кроз дефинисање одгова
рајућег правног оквира;
3) Осигурање приступа мрежи ЈПО осталим поштанским
операторима.
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Ради испуњења ових циљева РАТЕЛ је до сада донео читав
низ правилника и одлука од којих се могу издвојити:
1) Правилник о методологији формирања цена за УПУ;
2) Правилник о општим условима за обављање поштанских
услуга;
3) Правилник о одређивању тарифних ставова за УПУ;
4) Правилник о условима за обављање УПУ;
5) Правилник о утврђивању висине трошкова за издавање до
зволе и висине годишње накнаде за обављање поштанских услуга;
6) Правилник о параметрима квалитета за обављање поштан
ских услуга и минималном квалитету у обављању УПУ;
7) Правилник о начину и условима приступа поштанској
мрежи ЈПО-а;
8) Технички услови за кућне сандучиће.
2.4.3. Отвореност тржишта поштанских услуга 
у Републици Србији
Законом о поштанским услугама донетим 2005. године запо
чео је процес отварања тржишта поштанских услуга у Републици
Србији. Овим Законом уведена је обавеза да свако ко жели да се
бави поштанским услугама у Републици Србији мора да поседује
одговарајућу дозволу издату од стране НРТ-а. Међутим, у периоду
од скоро пет година, до формирања НРТ-а 2010. године, постојао
је „правни вакум”, тј. ситуац
 ија када су се поштанском делатно
шћу бавили само оператори регистровани пре ступања на снагу
Закона о поштанским услугама, док није било издавања дозвола
новим операторима. Након формирања НРТ-а (РАПУС-а) ова си
туација је превазиђена и почело је издавање дозвола за обављање
поштанске делатности. Након овога није било више никаквих пре
прека и проблема у отварању поштанског тржишта у Републици
Србији што се може видети и из броја издатих дозвола, односно
броја поштанских оператора у претходном периоду (Слика 2-14).

Врста услуге

Број оператора који пружају услугу

Пријем, прерада и превоз међународних 3 оператора
пакета у полазу из Републике Србије,
масе веће од 10 kg
Пријем, превоз и уручење регистрова
них поштанских пошиљака директно од
пошиљаоца до примаоца

7 оператора

Пријем, прерада, превоз и уручење па
кета масе веће од 10 kg

5 оператора

Извор: РАТЕЛ: Регистар дозвола поштанских оператора

Следећи, веома битан, елемент отворености тржишта по
штанских услуга је приступ поштанској мрежи ЈПО. Ради заштите
интереса корисника, али и развоја конкуренције, као и развоја са
мог тржишта, потребно је осигурати доступност елементима по
штанске мреже пружаоца УПУ.
У Републици Србији приступ поштанској мрежи ЈПО регу
лисан је Правилником о начину и условима приступа поштанској
мрежи јавног поштанског оператора, који је донео РАТЕЛ.
Правилник о начину и условима приступа поштанској мре
жи јавног поштанског оператора прописује поступак приступа
поштанској мрежи и поштанској инфраструктури ЈПО од стране
других поштанских оператора, ради обезбеђивања континуир аног,
квалитетног и одрживог пружања УПУ. Приступ поштанској мре
жи ЈПО омогућава другим операторима да користе:
1) одређене јединице поштанске мреже;
2) логистичке, техничко-технолошке, информатичке, кадров
ске и друге ресурсе ЈПО;
3) поштански адресни систем.
Приступ поштанском адресном систему подразумева да је
другим поштанским операторима омогућено да користе базу пода
така с поштанским адресним кодовима (ПАК) јавног поштанског
оператора, као и коришћење података за груписање пошиљака.
2.5. Позиција јавног поштанског оператора

На тржишту поштанских услуга у Републици Србији, по
штанске услуге обављају:
1) Јавни поштански оператор, који поседује лиценцу за пру
жање УПУ, уз ексклузивно право обављања РПУ;
2) Поштански оператори који поседују дозволе за обављање
поштанских услуга.
На основу званичних података РАТЕЛ-а од 31. децембра
2016. године у Републици Србији поред ЈПО, који има и лицен
цу за пружање УПУ, још 55 оператора поседује важеће дозволе за
обављање поштанских услуга. Сви поштански оператори се, на
основу услуга и територије на којој пружају услуге могу сврстати
у неколико група. (Табела 2-3).
Табела 2‑3 Преглед броја поштанских оператора у Републици
Србији према врстама услуга
Врста услуге

Број оператора који пружају услугу

УПУ

1 оператор

Пријем, прерада, превоз и уручење екс
прес пошиљака

27 оператора на националном нивоу

49 оператора
10 оператора на међународном нивоу
20 оператора на територији града Бе
ограда

Прерада и уручење међународних
пакета масе веће од 20 kg у долазу у
Републику Србију

3 оператора

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, као jавни поштан
ски оператор у Републици Србији, давалац је поштанских услуга
са обавезом пружања УПУ и ексклузивним правом, које му гаран
тује држава, на обављање резервисаних услуга у оквирима одређе
ног лимита по маси и цени, а у складу са Законом о поштанским
услугама.
Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд обавља УПУ на
целокупној територији Републике Србије на основу лиценце број
Л-2010-1/1, издате од стране регулатора.
На основу података из 2015. године Јавно предузеће „Пошта
Србије”, Београд карактерише:
1) укупна имовина износи 34,11 милијарди динара од чега 23
милијарди динара (67,43%) је стална имовина, а 11,11 милијарди
динара (32,57%) обртна имовина6;
2) капитал је 25,83 милијарди динара, а резервисања и обаве
зе 8,29 милијарди динара7;
3) нето добитак износи 3,13 милијарди динара8;
4) пружање услуга се обавља преко 1.491 поште, од тога 233
уговорне поште. Једна пошта опслужује у просеку 4.766 станов
ника, просечан број становника по једном шалтеру је 1.825, а про
сечан број становника по доставном рејону је 1.9949;
5) укупан број запослених је 14.956, при чему је годишња флук
туација у задњих пет година највише износила 140 запослених10;
6) Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд прати и унапре
ђује квалитет услуга. Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
је од 1. јула 2014. године поново у пројекту UNEX (међународно
независно мерење квалитета поштанских услуга). На основу ре
зултата мерења у 2015. години 56,2% пошиљака је уручено у року
Ј+3, а 83,35% у року Ј+511. У међународном саобраћају просечно

––––––––––––
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 универзалне 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% пошиљака стигло на одредиште у неку другу европску
земљу у року Ј+3, а 83,7% у року Ј+5, док је из европских земаља
у Србију у року Ј+3 стигло просечно 57,17% пошиљака , а у року
Ј+5 – 85,06%12.
На основу података из планова пословања види се да од
укупног броја услуга у Јавном предузећу „Пошта Србије”, Бео
град око 56% чине услуге из домена РПУ, око 3% услуге из домена
нерезервисане поштанске услуге из области УПУ, док око 42% од
укупног броја услуга чине комерцијалне услуге. Учешће поштан
ских услуга у укупном броју услуга које ово предузеће пружа кре
ће се око 64 %.
Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд у последњих неко
лико година изузетно велику пажњу посвећује сопственом прила
гођавању тржишним условима пословања и постепеној либерали
зацији тржишта поштанских услуга у Републици Србији. Јачање
конкурентности и позиције на поштанском тржишту Јавног преду
зећа „Пошта Србије”, Београд најбоље је видљиво кроз констант
но унапређење постојећих и развој нових, савремених, поштан
ских услуга, као и све већу диверсификацију услуга у последњих
неколико година. Све ово указује на чињеницу да Јавно предузеће
„Пошта Србије”, Београд, као Јавни поштански оператор и даље
представља значајан привредни субјект у Републици Србији.
3. ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА
3.1. Глобални развој поштанског тржишта
На глобалном нивоу поштански сектор је у последњих три
десет година доживео низ изузетно значајних промена. Различити
утицаји као што су: деловање директне и индиректне конкурен
ције, приватизација, либерализација, раздвајање операторске и
регулаторне функције, тражња корисника за бољим и поуздани
јим услугама, као и нове технологије захтевале су од поштанских
оператора скоро свих земаља света да прилагоде своју оперативну
и финансијску стратегију новонасталој ситуацији како би остали
конкурентни.
Као један од најзначајнијих сегмената поштанског тржишта
издвојили су се корисници (потрошачи) поштанских услуга који
су уз растућу дигитализацију довели до:
1) промене модела потрошње: Потрошачи све више користе
on line услуге и своје навике усмеравају од фиксне on line локације
ка коришћењу мобилних платформи и њихова способност да про
изводе и штампају своје производе у 3Д техници ће их претворити
у производне потрошаче тзв. „prosumers”.
2) промене динамике тражње: Помак у моделу потрошње је
довео до промене у динамици потражње. Потрошач новог доба
жели да производи буду испоручени на тачно одређеном месту и у
тачно одређено време. Ова испорука на захтев, захтева флексибил
није опције испоруке, од испоруке истог дана до опције „кликни и
покупи”.
3) прелазак ка колаборативној економији кружног тока: Потро
шачи све више креирају нове платформе „give and share”, тј. „дај и
дели” уместо „market and sell”, тј. „рекламирај и продај” производа
или услуга. Кружна економија се развија као одговор на питања за
штите животне средине и одрживости. Компаније такође схватају
све већу вредност кооперативне конкуренције („cooperation”).
Анализирајући конкуренцију Јавног предузећа „Пошта Ср
бије”, Београд на тржишту, указано је да њена снага почива на ње
ној способности праћења услуге и контроле квалитета „од краја до
краја” заснованој на моћним информационим системима и приме
ни њихових технологија.
Упркос великим разликама, на светском нивоу, у развијено
сти поштанских сектора ипак постоје неки изразити трендови који
имају утицаја на целокупан поштански сектор у дугорочном пе
риоду и то, пре свега, захваљујући деловању СПС-а. СПС је ме
ђувладина организација и специјализована агенција УН, која се
придржава традиционалних вредности прокламованих својим
уставом, укључујући обезбеђење пружања ефикасних и доступних
поштанских услуга свим грађанима света. СПС као неполитичка
организација, не бави се унутрашњим аспектима организације 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
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функционисања поштанског саобраћаја држава чланица. Међу
тим, државе чланице прихватају обавезу да примењују регулативу
СПС-а у МПС-у. Основни принципи ове регулативе су: јединство
поштанске територије, слобода поштанског транзита и јединстве
ни принципи тарифирања за међународне писмоносне услуге.
У својој досадашњој историји СПС је одржао 26 конгреса и
скоро сваки од њих је имао изузетан утицај на поштански саобра
ћај кроз креирање глобалне политике и стратегије развоја.13
24. Конгрес се одржао у Женеви 2008. године. Светска по
штанска стратегија Женева – 2008. године констатовала је да се
поштански сектор суочава са великом конкуренцијом нових тех
нологија заснованих на информатици и телекомуникацијама, као
и са потпуном неизвесношћу у погледу даљег раста поштанског
саобраћаја. Стратегија је предвиђала низ активности којима би се
побољшали квалитет поштанских услуга и ефикасност поштанске
мреже:
1) унапређење повезаности, квалитета и ефикасности тродимен
зионалне поштанске мреже (физичка, електронска и финансијска);
2) подстицај одрживог развоја поштанског сектора и његове
економије кроз активности;
3) подстицање УПУ која је прилагођена друштвеном, еко
номском и технолошком окружењу;
4) унапређење раста поштанских тржишта и услуга.
У оквиру наведених циљева, овом Стратегијом су дефиниса
не обавезе Влада држава чланица, јавних поштанских оператора,
ужих савеза и сталних органа УПУ, као учесника у реализацији
циљева.
Стратегијом из Женеве посебно су истакнути следећи захтеви:
1) да међународне финансијске институције повећају своју
подршку поштанском сектору како би ојачао своју улогу у економ
ском развоју државе;
2) да јавни поштански оператори трансформишу у компаније
конкурентне на тржишту комуникација, а које су способне да пру
жају квалитетну УПУ целокупном становништву;
3) да ужи регионални савези пруже сву потребну помоћ сво
јим чланицама у реализацији поштанских реформи.
2012. године у Дохи је одржан 25. конгрес СПС. Поштанском
стратегијом из Дохе дефинисана су четири основна циља која су
на глобалном нивоу представљала путоказ СПС-у као и подршку
свим земљама чланицама и ужим савезима за период 2013–2016.
године. Ови циљеви су:
Циљ 1 – Унапређење међуповезаности глобалне поштанске
мреже
СПС се фокусирао на квалитетну, приступачну, безбедну,
ефикасну УПУ. Један од најзначајнијих циљева СПС-а је био да
омогући ефикасан рад тродимензионалне поштанске мреже: фи
зичке, електронске и финансијске. За државе чланице СПС-а ме
ђуповезаност поштанских мрежа, у ширем смислу, свих учесника
у поштанском сектору, је важна за интеграцију глобалног поштан
ског ланца преноса.
Циљ 2 – Пружање техничког знања и искуства из области по
штанског сектора
У време крупних трансформација у сектору, мисија СПС-а
била је да задржи улогу јединственог глобалног форума за све
кључне играче у поштанском сектору, преко којег би се вршила
размена идеја и примера најбоље праксе у циљу развоја и унапре
ђења регулаторног оквира и стварања стабилне основе за пружање
и приступ УПУ.
Циљ 3 – Промовисање иновативних производа и услуга (раз
вој тродимензионалне мреже поштанских услуга)
Како би се изборили са смањеном потребом корисника за
основним поштанским услугама, многи оператори су покушали да
диверсификују услуге. Поштански сектор се налазио у одличној
стратешкој позицији из разлога што секторска глобална повеза
ност и приступ интернету отварала су нова тржишта која су влада
ма држава чланица пружила шансе, у смислу укључивања рурал
них средина и стварање прилика за развој економије и трговине.
Циљ 4 – Подстицати одрживи развој поштанског сектора
Један од кључних закључака са Стратешке конференције
одржане 2010. године, био је да одрживи развој мора да остане пи
тање од суштинског значаја за СПС и цео поштански сектор.
––––––––––––
13 Кнежевина Србија била је једна од 22 потписнице Оснивачког акта СПС, донетог на 1. конгресу 9. октобра 1874. године
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Одрживи развој се овде треба схватити у најширем смислу. Неоп
ходно је укључити социјална и питања очувања животне средине,
али и одрживост поштанског модела пословања и развој сектора
кроз све три димензије поштанске мреже.
Наведена четири стратешка циља, кроз пратеће програме,
представљала су водич и полазну основу за даљи развој регија и
ужих савеза. У стратегији су биле дефинисане и обавезе влада др
жава чланица, овлашћених поштанских оператора, ужих савеза и
сталних тела УПУ, као кључних играча у поштанском сектору, за
дужених за реализацију поменутих циљева, које су, на глобалном
и националном нивоу, посебно разрађене Акционим планом.
26. Конгрес одржан је у Истанбулу у септембру и октобру
2016. године. Истанбулска поштанска стратегија представља стра
тешки план СПС-а којим се поставља правац кретања поштанског
сектора на међународном плану, у предстојећем планском периоду
од 2017. до 2020. године.
Највећи део овог документа је посвећен стратешком оквиру
СПС-а за период 2017–2020. године. У том смислу, дефинисана су
три стратешка циља и петнаест програма као одговор на постојеће
стратешко окружење, као и могуће активности које треба да буду
спроведене од стране тела СПС-а и заинтересованих страна (вла
де, регулаторна тела и овлашћени поштански оператори).
Светска поштанска стратегија из Истанбула се састоји од три
свеобухватне теме, приказане у Визији 2020, које су идентифико
ване да пруже ширу визију и правац будуће стратегије са циљем
заједничке изградње:
1) Поштанског света где се иновација дели, промовише и
подстиче – не као луксуз, већ као реалност за све;
2) Поштанског света где пуна интеграција мрежа на нацио
налном, регионалном и глобалном нивоу више није само циљ, већ
реалност;
3) Поштанског света у коме су јединствене способности на
шег сектора да укључе популацију, економске чиниоце и терито
рије у потпуности препознате и искоришћене од стране влада, раз
војних партнера и међународних организација.
Да би се проактивно одговарало на могућности и изазове
идентификоване у анализи стратегије и напретку према свеукуп
ном стратешком правцу УПУ-а, Светска поштанска стратегија из
Истанбула обухвата три циља:
Циљ 1 – Побољшање интероперабилности мрежне инфра
структуре
Обезбеђивањем квалитета услуге, ефикасних и сигурних ла
наца снабдевања, развој стандарда и информационих и комуника
ционих технологија (ИКТ) и олакшањем оперативних процеса и
регулативе омогућиће се реализација овог циља. СПС ће се фо
кусирати на квалитетну, приступачну, безбедну и ефикасну УПУ.
Један од најзначајнијих циљева СПС-а је да омогући ефикасан рад
поштанских мрежа: физичке, електронске и финансијске. Концепт
међуповезаности и даље је један од главних изазова са којима се
поштански сектор данас суочава. За државе чланице СПС-а, ме
ђуповезаност поштанских мрежа, у ширем смислу, свих учесника
у поштанском сектору, је важна за интеграцију глобалног поштан
ског ланца преноса.
Циљ 2 – Обезбеђење одрживих и модерних производа
Овај циљ се постиже кроз модернизацију и потпуно инте
грисање производног портфолија и подржавање система наплате,
убрзавање развоја решења е-трговине, подржавање развоја разли
читих производа и услуга, и подржавање олакшања трговине кроз
поштанску мрежу. Како би се изборили са смањеном потребом ко
рисника за основним поштанским услугама, многи оператори су
покушали да диверсификују услуге. Иновација, у виду употребе
ИКТ-а, постала је неизбежна за данашње поштанско тржиште.
Технологија данас мења начин на који појединци међусобно ко
муницирају и сарађују. Имајући то у виду, поштански сектор се
налази у одличној стратешкој позицији, из разлога што секторска
глобална повезаност и приступ интернету отварају нова тржишта
која владама могу да пруже прилике, у смислу укључивања рурал
них средина и стварање прилика за развој економије и трговине.
Циљ 3 – Подстицање ефикасног функционисања тржишног
сектора
Кроз допринос дефиницији и развоју УПУ; започињање и
имплементацију релевантних развојних и кооперативних мера;
охрабривање тржишних и секторских информација; побољшање
ефикасности у областима политике, регулатива и стратегије; и
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мобилисање еколошког и одрживог развоја. Један од кључних за
кључака са Стратешке конференције одржане 2014. године, био је
да одрживи развој мора да остане питање од суштинског значаја за
СПС и цео поштански сектор. Одрживи развој се овде треба схва
тити у најширем смислу, кроз социјална питања, очување животне
средине, одрживост поштанског модела пословања и развој секто
ра кроз све три димензије.
Како Истанбулска поштанска стратегија даје смернице, које
нису обавезујуће, предвиђено је да сваки ужи савез одабере при
оритетне активности које намерава да реализује у оквиру Истан
булске поштанске стратегије, користећи предложене регионалне
планове развоја и матрице приоритетних активности.
Потпуна либерализације тржишта и укидања резервисаних
услуга НПО могу створити одређене проблеме, те због тога мора
да постоји јасна политика цена универзалне услуге и начин надок
наде евентуалног губитка, односно финансирања УПУ. Данас је у
примени неколико различитих модела финансирања УПУ:
1) Резервисано подручје као модел финансирања: Резер
висано подручје представља главни механизам традиционалног
приступа обавези УПУ (USO - Universal Service Obligation). Овај
механизам ствара монопол тако да оператор може поставити је
динствену просечну цену на одређеном географском подручју
без конкурентског приступа. Резервисано подручје омогућава ра
зна „преливања” између ниско-трошковних и високо-трошковних
подручја. Губици који се направе на високо-трошковним подруч
јима компензују се профитом направљеним на ниско-трошковним
подручјима. Алтернатива би могла бити повећање цена у висо
ко-трошковном подручју, али то би било неодрживо због очува
ња јединствености цена универзалних услуга. Решење овог про
блема за резервисано подручје је да спречи улазак конкурента у
просечно-трошковном делу тржишта, тако да јавни оператор може
континуир ано да превазилази губитке на високо-трошковном тр
жишту. Да је однос високо-трошковних потрошача мањи, резерви
сано подручје не би морало покрити цело тржиште;
2) Компензационо финансирање: Компензационо финансира
ње је један од механизама који је најчешће коришћен за финан
сирање под условом да је цена универзалне услуге усклађена са
трошковима. У неким земљама, као што су Аустралија, Република
Француска и САД, овај модел прилагођен је за финансирање уни
верзалног сервиса у различитим секторима укључујући и телеко
муникације и електронику.
Члан 9. став 4. Директиве 2008/6/ЕС регулише питање ком
пензационог финансирања и постојања независног тела у односу
на повластице и њихове даваоце. Ипак, употреба компензационог
капитала у поштанском сектору до сада је била ограничена. За из
вршавање компензационог финансирања потребно је решити про
блеме у смислу проналажења извора финансирања, утврђивања
пореске основице и пореског обвезника:
1) компензационо финансирање порезом на приход опера
тора – Један од најчешће коришћених метода за прибављање фи
нансијских средстава је порез на приход оператора. Овакав начин
прибављања капитала користи се у Аустралији, Републици Фран
цуској, Канади и САД-у, за финансирање универзалног телекому
никационог сервиса. Случајеви указују да постоје две опције у
дефинисању пореске основице, а то су: порез на укупан приход
и порез на специфичне приходе. У пракси нема много случајева
где је компензационо финансирање са порезом на приход, искори
шћено у поштанском сектору. Један пример је Република Италија,
где сви оператори, власници лиценце универзалног сервиса, одва
јају проценат прихода од универзалних сервиса у компензациони
фонд. Чињеница је да према информацијама које даје Пошта Ре
публике Италије, у 2005, допринос компензационог финансирања
представљао само 0,04% признатих УСО трошкова;
2) компензациони капитал финансиран порезом на профит
оператора – Постоје две опције оваквог начина прибављања капи
тала: порез на укупан профит и порез на део профита - из не-УСО
области. Овакав вид финансирања се ређе користи. Коришћење
пореза на профит може довести до тешкоћа у алокацији због ризи
ка од усвајања недоследних рачуноводствених политика;
3) компензациони капитал финансиран по јединачним поре
зима – Може имати следеће форме: директан порез на потрошаче
и порез на операторе – (који се прелива на потрошаче у форми је
диничних пореза);
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4) компензациони капитал финансиран укупним порезима –
Компензациони капитал може бити финансиран кроз укупне поре
зе било на операторе или директно на кориснике. У пракси, укуп
ни порези су наметнути на нивоу фиксних износа за операторе
или кориснике, независно од њиховог тржишног учешћа или по
трошње. Иако би једнократни порези имали висок резултат у сми
слу алокативне ефикасности, могли би да се суоче са проблемима
у односу на друге критеријуме. Проблеми су резултат тешкоћа да
се унапред идентификује број оператора који би били укључени
у пореску основу (нарочито нових учесника) и тиме и индивиду
алних доприноса. Уз то, ако је укупни једнократни порез одређен
превише високо, конкуренти могу бити обесхрабрени за улазак на
тржиште, чиме се доводи у питање продуктивна ефикасност;
5) компензациони фондови са порезом по јединици на опе
раторе – УСО се финансира кроз порезе по јединици у много слу
чајева, нарочито у енергетском сектору САД. У пракси, порези по
јединици добили су облик доплате по јединици електричне енер
гије (или гаса) које корисници потроше. Порез по јединици може
бити интересантан, у земљама где прецизни подаци о поштанском
саобраћају нису доступни. Овај проблем се може превазићи ако се
користе адекватне статистичке методе процене обима. Уз то, као и
са другим типовима компензационих фондова, регулатор ће мора
ти да има правну моћ и капацитет да пружи адекватно праћење по
штанског саобраћаја и средстава која иду у компензациони фонд.
Ако се количине могу измерити релативно лако, мање је вероватно
да ће коришћење пореза по јединици бити проблематично. Изу
зетак би биле земље са мало пошиљака по глави становника, где
ће се захтевати виши порез по јединици него у земљама са више
пошиљака. Ово би угрозило приступачност УСО-а и пропорцио
налност компензационих фондова који се финансирају порезом по
јединици.
3.2. Правци развоја поштанског саобраћаја у Европи
Успостављање унутрашњег тржишта поштанских услуга у
ЕУ, први пут је представљенo 1988. године у документу Бела књи
га о поштанским услугама. Следећи документ је била тзв. Зелена
књига која је донета 1992. године и у којој се указивало на про
блематику конкуренције на тржишту поштанских услуга, као и на
неопходност обављања УПУ. У овом документу је први пут ука
зано да је потребно створити целокупан политичко-регулаторни
оквир у области пружања поштанских услуга. У Зеленој књизи
наглашена је потреба да се на националном нивоу пружа УПУ по
приступачним ценама, како би се заштитиле потребе корисника за
поштанским услугама од могућих проблема који би могли наста
ти у поступку либерализације тржишта поштанских услуга. Са
мим тим, овај документ представља главну прекретницу у развоју
европског поштанског тржишта. Отварање тржишта није означено
као циљ, већ као средство кроз које се постижу циљеви реформе.
Основни циљеви поштанске политике ЕУ су да:
1) комплетира јединствено европско тржишта поштанских
услуга;
2) обезбеди квалитетну УПУ за све кориснике по повољним
ценама;
3) побољша квалитет услуга и то пре свега у сегменту време
на преноса поштанских пошиљака као и у лаком приступу;
4) обезбеди правилну примену законодавства ЕУ и предлаже
неопходне промене за испуњење ових циљева.
У земљама ЕУ тржиште поштанских услуга ЕЦ регулисала
је поштанским директивама. Прва поштанска директива донета је
1997. године и она је до сада два пута мењана и допуњавана у ци
љу боље хармонизације поштанског тржишта:
1) Директива 97/67/EC дефинисала је заједничка правила за
регулацију и развој унутрашњег тржишта ЕУ са циљем развоја и
побољшања квалитета поштанских услуга;
2) Директива 2002/39/EC није у већој мери разматрала пита
ња везана за обављање УПУ, али је истовремено представљала на
предак у поступку либерализације тржишта поштанских услуга.
Имајући у виду експанзију у напретку ИКТ-а, као и све динамич
није промене у погледу редуцирања подручја резервисаног серви
са, довеле су потребе за редефинисањем УПУ а нарочито по пита
њу успостављања адекватног модела финансирања УПУ;
3) Директива 2008/6/EC је заокружила поступак либерали
зације тржишта, укинула је монопол, односно ексклузивна или
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резервисана права на пружање појединих поштанских услуга.
Директива је дефинисала временски оквир отварања унутрашњег
тржишта поштанских услуга, утврдила заједничка правила у ве
зи израчунавања „нето” трошкова који настану пружањем УПУ,
начине финансирања УПУ као и методе одржавања постигнутог
квалитета у обављању УПУ по приступачним ценама за све кори
снике на тржишту поштанских услуга.
Преглед поштанских директива (Табела 3-1) указује да су
главни циљеви поштанских директива осигурање и побољшање
конкурентности поштанских услуга, са сврхом осигурања ефика
сних, поузданих и квалитетних поштанских услуга свим станов
ницима земаља ЕУ по приступачним ценама, путем одговарајућег
регулаторног оквира.
Табела 3-1 Преглед поштанских директива
Директива 97/67/EC

Децембар 1997. године

Утврђивање заједничких правила регулације поштанског тржишта ЕУ у циљу раз
воја и побољшања квалитета, која се односе на:
либерализацију тржишта за пошиљке масе изнад 350 гр;
пружање УПУ;
критеријуме који одређују услуге које могу бити резервисане за даваоце
УПУ и услове којима се регулише пружање нерезервисаних услуга;
тарифна начела и транспарентности обрачуна пружања УПУ;
утврђивање стандарда квалитета за даваоце УПУ;
утврђивање техничких стандарда;
стварање независних НРТ-а.
Директива 2002/39/EC

Јун 2002. године

Директива 2002/39/EC мења и допуњава Директиву 97/67/EC у погледу даљег под
стицања конкуренције на тржишту поштанских услуга дефинишући:
резервисано подручје:
– до 2003. либерализација пошиљака масе изнад 100 гр.
– до 2006. либерализација пошиљака масе изнад 50 гр.
дефинише минимални ниво резервисаног сервиса
дефинише задатке регулатора
стандарде квалитета
начело лиценцирања
препоруке у вези компензационог фонда
принципе одређивања цена и вођење одвојеног рачуноводства
Директива 2008/06/EC

Фебруар 2008. године

Директивa 2008/06/ЕС мења и допуњава Директиву 97/67/EC у циљу потпуног ус
постављања унутрашњег тржишта за поштанске услуге дефинишући:
приступ поштанској мрежи
базу за одређивање цене универзалног сервиса
могућа средства финансирања универзалног сервиса
начине подстицања развоја нових услуга
рок за либерализацију (1. јануар 2011. односно 1. јануар 2013. године за 11
чланица ЕУ)
– Финска, Велика Британија, Шведска и Немачка, званично су извршиле
потпуну либерализацију
– Грчка, Чешка, Кипар, Летонија, Литванија, Луксембург, Мађарска, Малта,
Пољска, Румунија и Словачка, одложиле су либерализацију до 1. јануара
2013. године.

Поштанске директиве су правно обавезујуће за све земље
чланице ЕУ али само на циљ који је одређен у директиви. Детаље
везане за спровођење директива одређују законодавци (ресорна
министарства, владе, парламенти) држава чланица имплементаци
јом у национално законодавство.
Унапређење квалитета поштанских услуга, као један од ци
љева законодавне реформе, подразумева спремност да се одгово
ри захтевима и очекивањима корисника и створе услови за развој
конкуренције, уз неопходност доношења и примене антимонопол
ских закона у свим државама.
У ЕУ државе чланице имају обавезу пружања УПУ на чита
вој својој територији, а при томе за обављање УПУ могу одредити
једног или више давалаца УПУ за део или за читаву територију.
Државе чланице ЕУ су у обавези да обезбеде обављање УПУ на
објективан и непристрасан, односно, недискриминаторски начин.
Ове директиве чине регулаторни оквир за пружање УПУ. Поједине
одредбе директива, државе чланице морају стриктно поштовати,
а неке се могу прилагодити националним специфичностима, као
нпр. одредбе које регулишу финансирање УПУ. Што се тиче фи
нансирања УПУ, понуђено је неколико модела, те земље чланице
могу да изаберу онај модел који највише одговара националним
специфичностима земаља чланица ЕУ. Такође, посматрајући и
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остале елементе УПУ, као нпр: опсег, фреквенцију, квалитет, та
рифне ставове финансирање, лиценцирање и др. могу се примети
ти разлике између земаља чланица и то пре свега у регулаторним
оквирима односно надлежностима и доносиоцима аката који регу
лишу ове сегменте УПУ (Табела 3-2).
УПУ

Табела 3-2 Приказ доносилаца аката који регулишу област
Опсег
УПУ

Фреквен
ција
обављања
УПУ

Квалитет

Тарифни
ставови

Финан
сирање
УПУ

Про
цедуре
лиценци
рања

Република
Аустрија

А

А

А

А

АБ

А

Република
Словенија

А

А

АД

А

АД

АД

Република
Португал

A

A

A

A

AГ

AГ

Република
Словачка

Земља

AД

AД

АД

-

AД

A

Швајцарска
Конфедерација

A

Б

B
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комуналних услуга воде, струје гаса и др (нарочито у руралним под
ручјима), затим услуге логистике, сортирања, реализовања наруџ
бина, па све до савремених услуга везаних за чување електронских
докумената, сигурно on-line плаћање, издавање електронских серти
фиката, па чак и пословање са виртуелним валутама (употреба вир
туелне валуте, послови интегратора или мењачки послови).
Развој нових електронских поштанских услуга (е-поштан
ских услуга). Е-поштанске услуге представљају услуге које се ди
ректно надовезују на традиционалне поштанске услуге, а произ а
шле су из развоја и примене нових технологија, пре свега ИКТ-а.
Нове е-поштанске услуге према класификацији СПС-а приказане
су у Табели 3-3.
Табела 3-3 Е-поштанске услуге
Услуга

Информације о услу Корисници могу добити информације о различитим услу
гама и тарифама на
гама и производима, као и припадајућим тарифама на
web страници
поштанским web страницама.
Електронски по
штански сандучићи

Омогућује слање електронских порука од ауторизованог
пошиљаоца те испоруку и чување електронских порука и
информација за ауторизованог примаоца. Дефинисано у
чланку 14. Конвенције СПС-а и чланку RL 256er Правилни
ка о писмоносним услугама.

Online директна
пошта

Испорука рекламних и/или других промотивних комуника
ција од стране поште електронским путем.

Препоручена елек
тронска пошта

Сигуран поштански е-сервис који пружа доказ о слању и
испоруци електронских порука. Сигуран комуникациони
канал за ауторизоване кориснике. Дефинисани у члану
14. Конвенције СПС-а и члану RL 256bis Правилника о
писмоносним услугама. Постоји нацрт СПС функционалне
спецификације стандарда (S52).

Електронска марка

Поштанска марка која је електронски плаћена и преузета,
нпр. с поштанске wеб странице или апликације паметног
телефона. Поштанска марка се након тога штампа или чува
у електронском облику. Представља доказ о претходном
плаћању поштанске услуге. Обично електронске марке има
ју бар код или RFID ознаку.

Персонализоване
електронске марке

Електронске марке дизајниране према потребама и захтеви
ма корисника. Нпр. слика корисника на маркама.

Електронска по
штанска сертифико
вана марка

Пружа доказ о електронском догађају; одређеног облика,
у одређеном тренутку, укључује једну или више страна.
Дефинисано у члану 14. Конвенције СПС-а и члану RL
256. Правилника о писмоносним услугама. Нацрт СПС
функционалне спецификације стандарда (S43) подржава
ову услугу.

Извор: РАТЕЛ: Истраживање модела УПУ

Легенда:
А – Закон регулише сегменте УПУ,
Б – Акти, одлуке, правилници донети од стране премијера
или савета министара
Ц – Акти, одлуке, правилници донети од стране министар
ства надлежног за област поштанског саобраћаја
Д – Акти НРТ-а
Г – Остало
3.3. Нове услуге и трендови у поштанском саобраћају
Поштански сектор налази се у процесу значајних проме
на. Осим дерегулације, глобализације, растуће конкуренције и сл,
основни изазов пред којим се налазе сви поштански оператори су
промене навика потрошача, појава све већег броја супститута, про
мена начина пословања и др. Ово је натерало поштанске операторе
да проактивно делују у новонасталој ситуацији, као и да приступе
стварању нове вредности. Све ово захтева од поштанских операто
ра стварање нових модела пословања, који у себе укључују не само
развој нових производа и услуга, већ иновације у комплетном по
словном процесу и начину организације пословања.
Савремено пословање у поштанском сектору подразумева
повећање квалитета постојећих пословних процеса и услуга, ди
версификацију пословања кроз увођење нових поштанских и не
поштанских сервиса. Сви нови трендови и услуге могу се сврста
ти у неколико група:
1) унапређење постојећих услуга;
2) диверсификација пословања;
3) развој електронских поштанских услуга;
4) развој електронске трговине.
Једна од кључних компаративних предности поштанског сек
тора је квалитетна и развијена мрежа. Захваљујући њој поштански
систем има могућност стварања нове вредности кроз иновацију и
то пре свега у сегментима којима се помаже смањење трошкова
клијентима. У том контексту у последњих неколико година раз
вијен је читав низ нових поштанских услуга које се ослањају на
традиционалне поштанске услуге. Ове, нове, услуге, најчешће се
базирају на повећању спектра доставних опција и оне укључују:
1) збирне поштанске сандучиће;
2) концепт аутоматизације места пријема и уручења;
3) маркетиншке услуге;
4) услуге доставе везане за 3Д штампу.
У области диверсификације услуга постоји снажна тенденци
ја развоја непоштанских услуга и то пре свега у сегменту стварања
стратешких партнерстава са операторима у другим секторима, (теле
комуникације, комуналне делатности и сл.). Диверсификација услу
га може да се креће у веома широком спектру, од тренутно најче
шћих услуга у овом сегменту као на пример: очитавање потрошње

Опис услуге

Приступна тачка Ин Корисници могу приступити Интернету у поштанским
тернету у поштан
јединицама.
ским јединицама

Електронски потпис

Омогућује дигитално потписивање докумената.

Е-телеграм

Омогућује састављање телеграма електронски, нпр. путем
е-maila или СМС-а. Телеграм се испоручује примаоцу у
физичком облику

Е-разгледнице

Омогућује online куповину разгледнице, која се затим испо
ручује примаоцу физичким или електронским путем.

Online фаx

Омогућује пренос текстова или илустрација верних ори
гиналу путем факса, како је дефинисано чланом RL 254.
Правилника о писмоносним услугама.

Хибридна пошта
(електронска у фи
зичку)

Корисницима омогућује слање оригиналне поруке, која се
затим електронски обрађује и претвара у писмоносну по
шиљку која се физички испоручује примаоцу. Дефинисано
у члану RL 253. Правилника о писмоносним услугама.

Хибридна пошта
(физичка у елек
тронску)

Корисницима омогућује слање оригиналне физичке поруке,
која се претвара у електронски облик за испоруку прима
оцу. Дефинисано у члану RL 253. Правилника о писмоно
сним услугама.

Претраживање по
штанског броја

Корисницима омогућује проналазак поштанског броја
online путем, на начин да корисници унесу податке попут
адресе, назива правног лица или града.

Провера ваљаности
поштанских адреса

Омогућује корисницима проверу адресе online путем. Адре
са се претражује у бази важећих адреса улица.

Претраживање ло
кација поштанских
јединица

Корисницима омогућује претраживање адреса и радног
времена поштанских јединица online уносом података као
што су улица, град или поштански број. Корисници могу
добити додатне информације о различитим производима и
услугама које пружа поштанска јединица.

Online промена
адресе

Омогућује корисницима промену своје поштанске адресе
електронским путем, укључујући и путем интернет портала.

Online задржавање
испоруке

Омогућује корисницима да путем е-maila, online апликације
или телефона, затраже суспензију поштанских испорука на
њиховој адреси и задржавање њихове поште за одређени
период.
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Праћење и тражење

Омогућује корисницима електронско праћење и тражење
поштанске пошиљке.

Електронско оба
вештење пошти о
потреби преузимања
писма

Корисници могу обавестити поштанског оператора елек
тронским путем (нпр. СМС-ом или е-mailom) о писму које
оператор треба преузети са одређене физичке адресе.

Електронско обаве
штење примаоцу о
достави писма

Пошта обавештава примаоца електронским путем (нпр.
СМС-ом или e-mailom) о писмоносној пошиљци која ће
бити достављена на одређеној адреси.

Електронско обаве
штење пошиљаоцу
да је писмо испо
ручено

Пошта обавештава пошиљаоца електронским путем (нпр.
СМС-ом или e-mailom) да је писмоносна пошиљка доста
вљена на одређеној адреси.

Електронско оба
вештење пошти о
потреби преузимања
пакета

Корисници обавештавају пошту електронским путем (нпр.
СМС-ом или е-mailom) о захтеву за преузимање пакета са
одређене физичке адресе.

Електронско обаве
штење примаоцу о
достави пакета

Пошта обавештава примаоца електронским путем (нпр.
СМС-ом или е-mailom) о пакетској пошиљци која ће бити
достављена на одређеној адреси.

Електронско обаве
штење пошиљаоцу
да је пакет доста
вљен

Пошта обавештава пошиљаоца електронским путем (нпр.
СМС-ом или е-mailom) да је пакетска пошиљка достављена
на одређеној адреси.

Online провера са
држаја поштанског
сандучића

Омогућује корисницима проверу садржаја њиховог фи
зичког поштанског сандучића пријемом електронских
верзија својих писама или пријемом обавештења о новим
пошиљкама.

Web услуга и контакт Омогућује корисницима да се обрате пошти електронским
путем ради неке услуге или информација путем web страни
це, е-maila или телефона.
Апликације на мо
билним уређајима

Поштанске услуге доступне путем апликација паметних
телефона

Извор: UPU (2012.): Measuring postal e-services development – A global perspective

ЕЦ идентификовала је процес формирања јединственог диги
талног тржишта, као један од десет стратешких приоритета. Креи
рањем јединственог дигиталног тржишта обезбедила би се могућ
ност слободног кретања добра, људи, услуга и капитала, и на тај
начин би се грађанима и правним лицима дала могућност једно
ставног приступа и остваривања online активности уз осигурање
услови фер конкуренције, при високом нивоу заштите података,
без икаквог вида дискриминације који је подстакнут њиховом на
ционалношћу или местом њиховог боравка.
На подручју ЕУ е-трговина има значајан тренд раста са годи
шњом стопом, задњих неколико година, између 19% и 22%, одно
сно тренутни европски просек је 260 евра годишње по корисни
ку интернета, односно 1.234 евра годишње по купцу који користи
услуге е-трговине. Величина тржишта и вредност раста разликују
се од земље до земље те су стога тржишта е-трговине у европским
земљама различито развијена и имају различите потенцијале ра
ста. Због тога се и разликују фокуси развоја од земље до земље. У
земљама где је тржиште е-трговине зрелије, будући развој се бази
ра на жељама корисника, док се код тржишта у развоју, фокус ста
вља на информисање корисника и креир ање потребне логистичке
инфраструктуре. Без обзира на ниво развијености тржишта захте
ви корисника су скоро идентични и основним се сматрају:
1) приступачне цене поштанских услуга;
2) могућност избора адресе за доставу;
3) приступ информацијама о статусу пошиљке;
4) једноставност опција враћања робе.
Поред наведених захтева, трговци имају још и одређене спе
цифичне захтеве према логистичким партнерима. Такође, један од
битних фактора је брзина доставе робе и то пре свега за процес
е-трговине унутар граница.
Основна улога поштанских оператора у процесу е-трговине
је да омогући трговцима да комплетирају карике у ланцу вредно
сти пружањем традиционалних поштанских, логистичких и мар
кетиншких услуга, али и потпуно нових е-поштанских услуга. Та
кође, пред поштанске операторе поставља се и захтев разумевања
корисничких потреба, при чему се корисницима сматрају и тргов
ци и крајњи корисници. Захтеви које корисници постављају пред
поштанске операторе су:
1) систем повраћаја робе;
2) брзина доставе;
3) додатне поштанске услуге;
4) смањење цене поштанских услуга.
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Разлике које се јављају између корисничких захтева и могућно
сти поштанских оператора полако се смањују. Превазилажење овог
јаза у последњих неколико година врши се или тржишним механи
змима или регулативом. Тржишни механизми настају у ситуацији ка
да сами учесници самостално пронађу решење без регулатора. Осно
ва улога регулативе је у дефинисању основа за развој тржишта, али и
заштиту свих учесника у е-трговини. Да би се превазишле све могуће
разлике између поштанских оператора са једне стране и корисника
(купаца и трговаца) са друге стране потребно је осигурати да кори
сници имају приступ свим потребним информацијама о поштанским
услугама у процесу е-трговине, затим обезбедити приступ свим по
штанским услугама или опцијама са аспекта карактеристике услуге,
одредишта или цене, као и осигурати да се поштанске услуге у про
цесу е-трговине обављају у складу са дефинисаним квалитетом.
4. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПОШТАНСКИХ УСЛУГА У СРБИЈИ
4.1. Оквири за дефинисање Стратегије развоја поштанских
услуга
4.1.1. SWOT анализа поштанских услуга у Републици Србији
На основу анализе стања поштанског тржишта у Републици
Србији, узимајући у обзир значај поштанских услуга за привредни и
друштвени развој државе, као и тренутну развијеност и законску ре
гулативу урађена је SWOT анализа сектора поштанских услуга. SWOT
анализом дефинисане су снаге и слабости, односно шансе и претње
за будући развој поштанских услуга у Републици Србији (Табела 4-1).
Добијањем статуса кандидата за чланство у ЕУ кренуло се са
припремама да се тржиште поштанских услуга у Републици Срби
ји укључи у јединствено европско поштанско тржиште. Законодав
ство у овој области је у највећој мери усклађено са ЕУ директивама.
У последњих неколико година изражено је јачање конкуренције на
тржишту поштанских услуга, пре свега, кроз повећање броја опера
тора, као и вишегодишње значајније не мењање цена услуга, одно
сно чак и смањење у сектору експрес услуга. Основни проблем са
којим се сусреће сектор поштанских услуга у Републици Србији је
константан пад обима писмоносних пошиљака, као и пад пакетских
пошиљака у УПС. Пад писмоносних пошиљака није карактеристи
чан само за Републици Србији већ је то тренд у већини земаља у
последњих неколико година. Међутим, док обим пакетских услуга
у већини европских земаља има тренд раста, као последица интен
зивног развоја е-трговине, у Републици Србији је обрнуто тј. из го
дине у годину се смањује обим пакетских услуга и поред забележе
ног раста е-трговине. Један од разлога смањења обима пакетских
пошиљака може се наћи и у значајном расту експрес и курирских
услуга у последње време, односно роба која је предмет е-трговине у
Републици Србији у највећој мери се доставља преко оператора ко
ји врше пријем, прераду, превоз и уручење експрес пошиљака.
Највеће претње развоју поштанских услуга пре свега се огле
дају у смањењу потреба корисника за класичним поштанских
услугама или њихову супституцију електронским услугама. Тако
ђе, један од проблема могу да представљају и релативно високи
трошкови обављања УПУ, пре свега у руралним подручјима.
Табела 4-1 SWOT анализа поштанских услуга у Републици
Србији
Снаге

Слабости

– Регулаторни оквир скоро у потпуности
у складу са ЕУ
– Регулисана ситуација на тржишту кроз
активности Министарства и НРТ-а
– Континуиран пораст експрес поши
љака
– Развијена мрежа, која је највећим де
лом на нивоу европског просека
– Отворен приступ мрежи ЈПО

– Континуиран пад броја писмоносних
и пакетских пошиљака
– Селективна примена директива ЕУ
везаних за смањење лимита по маси и
цени резервисаних услуга пошто Србија
има статус кандидата и директиве нису
обавезујуће
– Спорост у доношењу одлука
– Високи трошкови пружања УПУ у
руралним подручјима

Шансе

Претње

– Добијање чланства Републике Србије
у ЕУ
– Очекивани даљи привредни раст
– Стварање ефикаснијег пословног
окружења
– Раст тражње за новим услугама
(е-трговина)

– Смањење потребе за класичним по
штанским услугама
– Супституција електронским услугама
– Смањење броја становништва
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4.1.2. Мисија, визија и стратешки циљеви

Мисија
Република Србија ће стимулисати даљи развој доступних,
поузданих, ефикасних и приступачних поштанских услуга, са по
себним акцентом на област УПУ и омогућити комуникацију свим
грађанима на читавој територији Републике Србије уз:
1) гаранцију слободног протока поштанских пошиљака;
2) осигурање доступности и одрживости УПУ;
3) подизање квалитета услуга и употребу нових технологија;
4) међуповезаност између стејкхолдера;
5) подизање нивоа задовољства корисника сходно њиховим
променљивим потребама.
Визија
Поштански сектор остаје један од основних и незаменљивих
делова (чинилаца) националне економије и даљег привредног и
друштвеног развоја Републике Србије.
Основни циљ Стратегије
Развој сектора поштанских услуга који ће задовољити конти
нуирано променљиве потребе грађана и привреде и значајно до
принети даљем економском и привредном расту Републике Србије.
Стратешки циљеви
Имајући у виду спроведене анализе, опредељења Републике
Србије, као и дефинисане снаге и шансе за развој, односно слабо
сти и претње које могу да угрозе даљи развој поштанског сектора у
Републици Србији идентификовани су следећи стратешки циљеви:
1) Развој поштанског тржишта сходно потребама привреде и
грађана Републике Србије, а у складу са директивама ЕУ и препо
рукама СПС-а;
2) Развој одрживог универзалног поштанског сервиса у Ре
публици Србији у складу са друштвеним, економским и техноло
шким окружењем;
3) Иновација постојећих и развој модерних поштанских сер
виса у Републици Србији кроз модернизацију и потпуно интегри
сање производног портфолија;
4) Обезбеђивање ефикасног функционисања поштанске мре
же и унапређење сигурности и безбедности у области поштанског
саобраћаја;
5) Унапређење људских ресурса у поштанској делатности и
унапређење учешћа представника Републике Србије у развоју са
радње са међународним поштанским организацијама.
4.2. Стратегија развоја поштанских услуга
4.2.1. Циљ 1. Развој поштанског тржишта сходно потребама
привреде и грађана Републике Србије, у складу са директивама
ЕУ и препорукама СПС-а
Развој поштанског тржишта у Републици Србији реализова
ће се кроз следеће мере:
1) либерализација тржишта поштанских услуга и прилаго
ђавање поштанског сектора у процесу придруживања Републике
Србије ЕУ;
2) приступ мрежи јавног поштанског оператора.
Мера 1.1 Либерализација тржишта поштанских услуга у
оквиру процеса придруживања Републике Србије ЕУ и развој по
штанских услуга у складу са препорукама СПС-а
Имајући у виду потребу за равноправним укључивањем по
штанског тржишта Републике Србије у европско поштанско тр
жиште у наредном периоду, као и даљи развој конкуренције и по
требу да JПО профитабилно послује, Република Србија треба да
спроведе даљу постепену либерализацију тржишта поштанских
услуга. Поступак либерализације одвијао би се кроз две фазе.
У првој фази, либерализација би подразумевала и смањење
резервисаног подручја, те би резервисане поштанске услуге обу
хватале писмоносне пошиљке масе до 50 грама (уместо досада
шњих 100 грама) и двоипоструког износа поштарине за писмо
прве стопе масе и најбржег степена преноса, у УПС-у и МПС-у,
као и писмена у судском, управном и прекршајном поступку, без
обзира на лимите.
У другом кораку би се, у складу са Директивама ЕУ, спровела
потпуна либерализација поштанског тржишта и укидање резерви
саног сервиса, односно укидање искључивог права обављања РПУ.
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Активности за реализацију ове мере би биле:
Активност 1.1-1: Доношење новог закона о поштанским
услугама;
Активност 1.1-2: Доношење подзаконских аката;
Активност 1.1-3: Едукација унутар сектора и упознавање са
одредбама новог закона о поштанским услугама;
Активност 1.1-4: Унапређење програма међународне и реги
оналне сарадње са државама чланицама ЕУ у процесу либерали
зације.
Мера 1.2 Приступ мрежи јавног поштанског оператора
Република Србија, као кандидат за чланство у ЕУ, у оквиру пре
говарачког поглавља 3 (посвећеног услугама) у обавези је да у складу
са Директивом 2008/6/EC реализује приступ поштанској мрежи ЈПО.
У претходном периоду у Републици Србији спроведене су од
ређене активности у вези са приступом мрежи ЈПО. Крајем 2014.
године РАТЕЛ је усвојио Правилник о начину и условима приступа
поштанској мрежи јавног поштанског оператора, а Јавно предузеће
„Пошта Србије”, Београд почетком 2016. године донело је Правил
ник о посебним условима за приступ поштанској мрежи. И поред
постојања ових докумената, којима је омогућен приступ поштан
ској мрежи, до сада ниједан поштански оператор у Републици Ср
бији није поднео захтев за приступом поштанској мрежи ЈПО.
За потпуну примену ове мере потребно је извршити одгова
рајућу анализу постојећих капацитета поштанске мреже. Затим, на
основу анализе, дефинисати приступне тачке у поштанској мрежи,
врсте и минималне количине пошиљака са којима се може присту
пити поштанској мрежи, цене за приступ, приступ подацима, као и
поступке и процедуре везане за склапање уговора, обрачун, наплату,
инструменте осигурања плаћања и др. Услови приступа мрежи мо
рају бити јавно објављени, унапред познати и да се примењују исто
за све кориснике приступа за исту врсту и количину пошиљака.
Активности за реализацију ове мере би биле:
Активност 1.2-1: Дефинисање одговарајућег модела присту
па мрежи ЈПО у складу са одредбама новог закона о поштанским
услугама;
Активност 1.2-1: Доношење Општег акта о приступу мрежи
ЈПО у складу са одредбама новог закона о поштанским услугама;
Активност 1.2-3: Информисање поштанских оператора о мо
гућностима приступа мрежи ЈПО.
4.2.2. Циљ 2. Развој одрживог универзалног поштанског сервиса 
у Републици Србији у складу са друштвеним, економским 
и технолошким окружењем
Развој одрживог универзалног поштанског сервиса у Репу
блици Србији у складу са друштвеним, економским и техноло
шким окружењем реализоваће се кроз следеће мере:
1) обезбеђивање одржавања и утврђивања начина финанси
рања УПУ;
2) обезбеђивање доступности УПУ свим грађанима у складу
са новим законом о поштанским услугама.
Мера 2.1 Обезбеђивања одржавања и утврђивања начина фи
нансирања УПУ
Потпуна либерализације тржишта и укидање резервисаних
услуга ЈПО, могу створити одређене проблеме, те због тога Репу
блика Србија мора имати јасно утврђену политику цена универ
залне услуге и начин надокнаде евентуалног губитка. Ово подра
зумева и инсистирање на законској обавези ЈПО да води одвојене
рачуне за резервисане и нерезервисане услуге и посебно рачуно
водствено праћење свих услуга у оквиру УПУ. Пре укидања резер
висане услуге морају се анализирати трошкови УПУ и дати нови
предлог модела за њено финансирање.
Ради несметаног обављања УПУ потребно је дефинисати од
говарајући модел финансирања УПУ. Овај модел би, између оста
лог, могао да предвиди одређени „компензациони фонд” из којег би
се пружаоцима УПУ надокнадили трошкови обављања исте уко
лико прелазе остварене приходе. У крајњем случају уколико „ком
пензациони фонд” није довољан за покривање свих трошкова УПУ
недостајућа средства би се обезбедила из буџета Републике Србије.
Активности за реализацију ове мере би биле:
Активност 2.1-1: Анализа и прорачун трошкова пружања
УПУ у складу са планираним смањењем обухвата РПУ;
Активност 2.1-2: Пуна примена вођења одвојеног рачуновод
ства и алокације трошкова ЈПО;
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Активност 2.1-3: Ревизија и верификација вођења одвојеног
рачуноводства ЈПО;
Активност 2.1-4: Ревизија модела финансирања УПУ.
Мера 2.2 Обезбеђивање доступности УПУ свим грађанима у
складу са новим законом о поштанским услугама
УПУ, као услуга од општег интереса, представља скуп по
штанских услуга које се обављају у континуитету на територији
Републике Србије, у оквиру прописаног квалитета, по присту
пачним ценама и под једнаким условима за све кориснике. УПУ
у УПС-у и МПС-у, обухвата пријем, сортирање, превоз и уруче
ње: писмоносних пошиљака масе до два килограма; препоручених
писмоносних пошиљака и писмоносних пошиљака са означеном
вредношћу; писмена у судском, управном и прекршајном поступ
ку, без обзира на лимите; поштанских упутница; пакета масе до 10
килограма; уручење пакета масе до 20 килограма у МПС-у; секо
грама масе до седам килограма, без наплате поштарине у унутра
шњем саобраћају.
Ефикасно функционисање процеса пружања УПУ подразуме
вало би континуирано ангажовање министарства надлежног за област поштанских услуга и НРТ пре свега на праћењу и дефинисању
УПУ, која је у складу тренутним потребама грађана Републике Ср
бије. Ова мера треба да обухвати и достизање прописаних стандар
да квалитета пружања овог сета услуга, као и сталног надзора над
пружањем УПУ од стране оператора (ЈПО, други пружаоци УПУ).
Активности за реализацију ове мере би биле:
Активност 2.2-1: Дефинисање УПУ у складу са друштвеним,
технолошким и економским окружењем;
Активност 2.2-2: Достизање прописаних стандарда квалите
та пружања УПУ;
Активност 2.2-3: Доношење акта којим се ближе уређују
услови приступа УПУ особама са инвалидитетом;
Активност 2.2-4: Контрола испуњености услова обављањa УПУ.
4.2.3. Циљ 3. Иновација постојећих и развој модерних 
поштанских сервиса у Републици Србији кроз модернизацију 
и потпуно интегрисање производног портфолија.
Иновација постојећих и развој модерних поштанских серви
са у Републици Србији кроз модернизацију и потпуно интегриса
ње производног портфолија реализоваће се кроз следеће мере:
1) модернизација и диверсификација поштанских сервиса;
2) развој е-поштанских сервиса;
3) подршка развоју е-трговине у складу са ECOMPRO про
грамом.
Мера 3.1 – Модернизација и диверсификација поштанских
сервиса
Како би се на адекватан начин задовољиле променљиве по
требе корисника, које се последњих година дешавају на глобалном
нивоу, где је присутан константан пад писмоносних пошиљака,
као и раст пакетских и логистичких услуга, већина поштанских
оператора приступа диверсификацији својих сервиса. С друге
стране, поштански сектор се налази у веома доброј стратешкој по
зицији, имајући у виду да глобална секторска повезаност, као и
приступ интернету отварају нова тржишта у смислу укључивања
руралних средина и стварање прилике за развој економије и трго
вине. Све ово представља повољну климу за развој нових и модер
низацију постојећих сервиса.
Процес модернизације и диверсификације поштанских сер
виса није једноставан и већина поштанских оператора се суочава
са ситуацијом да бирају да ли да наставе са развојем поштанске
мреже на бази ниских трошкова и великог опсега услуга или да се
фокусирају на услуге са великим финансијским потенцијалом. На
потребу за модернизацијом постојећих и развојем нових сервиса
велики утицај имају и корисници поштанских услуга, који у по
следње време у великој мери утичу на операторе да креирају услу
ге према њиховим захтевима.
Држава би стога требала да подстиче процес иновација у
тродимензионалну мрежу. Осим подстицаја развоју нових услу
га, које треба конкретним плановима да обезбеди Влада (надле
жно министарство) као и НРТ неопходно је да одређене студије о
увођењу нових услуга припреми ЈПО и други оператори. Држава
треба да подстиче нове услуге кроз финансирање истраживачких
пројеката и студија а ЈПО и други оператори доносе своје планове
развоја нових услуга.
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Активности за реализацију ове мере би биле:
Активност 3.1-1: Израда пројеката и студија у циљу развија
ња нових поштанских услуга;
Активност 3.1-2: Преузимање искустава најбоље праксе др
жава чланица ЕУ у вези са савременим поштанским технологија
ма и анализа могућности примене истих у Републици Србији.
Мера 3.2 – Развој е-поштанских сервиса
Иновације у виду примене ИКТ-а постале су саставни део
савремених поштанских тржишта. Технологија данас мења начин
комуникације између људи, као и начине пружања поштанских
услуга. У последње време присутан је тренд замене традиционал
них поштанских услуга електронским (е-поштанским) услугама.
У е-поштанске услуге спадају: електронски поштански сандучић,
е-телеграм, е-разгледница, е-марка, хибридна пошта, оnline обаве
штење о пошиљкама, оnline задржавање испоруке и др.
Примена е-поштанских услуга доприноси повећању продук
тивности и конкурентности поштанских оператора, те би актив
но требало приступити њиховом развоју и имплементацији кроз:
примену поштанске вишенаменске платформе за е-услуге за ши
рење и јачање пословања, промоцију средстава поштанске мреже
у дигиталном простору и понуду нових е-поштанских услуга које
приказују значај поште у глобалној дигиталној економији.
Активности за реализацију ове мере би биле:
Активност 3.2-1: Израда пројеката и студија унапређења
постојећих поштанских е-услуга и претварања традиционалних
услуга у е-услуге;
Активност 3.2-2: Израда пројеката и студија развоја и импле
ментације нових поштанских е-услуга;
Активност 3.2-3: Промоција средстава поштанске мреже у
дигиталном простору.
Мера 3.3 – Подршка развоју е-трговине у складу са ECOM
PRO програмом
Тржиште е-трговине у Републици Србији је у фази интензив
ног раста у последњих неколико година што је се у великој ме
ри одразило и на пословање поштанских оператора који пружају
услуге у овом сегменту. Код већине поштанских оператора е-трго
вина је препозната као један од битних фактора економског раста.
Уочена је стална тенденција раста услуга, а поједини оператори су
забележили пораст броја пошиљка у 2015. години за више од 50%
у односу на претходну годину.
Када је реч о поштанском сектору за даље унапређење е-тр
говине у Републици Србији потребно је предузети неколико кора
ка. Пре свега, поштански сектор би требао да даље ради на раз
воју и унапређењу логистичких услуга, којима би се комплетирао
ланац вредности е-трговине за оне трговце који немају властите
логистичке капацитете. У том смислу поштански оператори, који
желе активно да послују у сегменту е-трговине, требало би даље
да развијају одговарајућу мрежу за доставу пакета и на тај начин
обезбеде да се услуге е-трговине могу користити на читавој тери
торији Републике Србије. Затим, у наредном периоду треба дефи
нисати и реализовати јединствено праћење пошиљака е-трговине
од продавца до купца. Осигурати сарадњу са другим операторима
земаља ЕУ који пружају услуге у сектору е-трговине, као и актив
ну сарадњу са СПС-ом у оквиру ECOMPRO програма. ECOMPRO
je програм развијен од стране УПУ-а са циљем унапређења елек
тронске трговине кроз стварање мултифункционалне, интегрисане
и поуздане инфраструктуре, како би се створило јединствено тр
жиште е-трговине. Такође, поштански оператори би требали да се
активно укључе у сарадњу са другим надлежним институцијама у
дефинисање система повраћаја робе (процедуре и рокови) која је
предмет е-трговине уколико купац није задовољан.
Активности за реализацију ове мере би биле:
Активност 3.3-1: Дефинисање модела подршке развоја е-тр
говине у складу са ECOMPRO програмом;
Активност 3.3-2: Развој и примена одговарајућих софтвер
ских платформи за е-трговину од стране поштанских оператора.
4.2.4. Циљ 4. Обезбеђивање ефикасног функционисања 
поштанске мреже и унапређење сигурности и безбедности у
области поштанског саобраћаја
Обезбеђење ефикасности функционисања и одрживост по
штанске мреже реализоваће се кроз следеће мере:
1) одрживост и ефикасност поштанске мреже;
2) интероперабилност са међународном мрежом и ратифика
ција међународне поштанске регулативе.
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Мера 4.1 Одрживост и ефикасност поштанске мреже
Заштитне мере које треба да се примењују у области сигур
ности и безбедности корисника поштанских услуга, запослених у
поштанској делатности и поштанских пошиљака, треба да буду у
складу са стандардима ЕУ, односно одговарајућим законским нор
мама и стандардима. Потребно је обезбедити континуирано праће
ње и стручну обраду параметра безбедносног и укупног окруже
ња, са циљем сталног унапређења система безбедности и заштите,
као и перманентну едукацију запослених у поштанском сектору.
Питањима одрживог развоја у поштанском сектору СПС се
бави више од 20 година од оснивања радних група за питања жи
вотне средине па до дефинисања одрживог развоја као питања од
суштинског значаја за цео поштански сектор, при чему се одржи
ви развој посматра у најширем смислу кроз социјална питања,
очување животне средине и одрживост поштанског модела посло
вања. На досадашњим стратешким конференцијама СПС је одр
живи развој сврстао међу основне циљеве и дефинисао је читав
низ активности и иницијатива које треба да допринесу одрживом
развоју поштанског сектора. Пре свега се ту мисли на даљу промо
цију одрживог развоја са циљем подизања свести о одговорности
према животној средини и друштву, затим, развој поштанске ин
фраструктуре која има минималан утицај на животну средину, као
и коришћење обновљивих извора енергије и сл.
Влада, односно надлежно министарство заједно са НРТ и
поштанским операторима треба да, кроз низ активности, подиг
не свест о значају одрживог развоја поштанског сектора и безбед
ности и сигурности у овој области, као и да створи одговарајућу
основу за његову примену у поштанском сектору.
Активности за реализацију ове мере би биле:
Активност 4.1-1: Едукација запослених у поштанском секто
ру у вези примене стандарда безбедности и сигурности;
Активност 4.1-2: Унапређење безбедности пошиљака;
Активност 4.1-3: Предузимање активности у циљу заштите
животне околине;
Активност 4.1-4: Подизање свести и друштвено одговорно
пословање.
Мера 4.2 Интероперабилност са међународном мрежом и ра
тификација међународне поштанске регулативе
Основни циљ интероперабилности је да осигура ефикасно
функционисање и координацију националне поштанске мреже са
међународном поштанском мрежом. То укључује физичке, елек
тронске и финансијске мреже поштанског сектора, као и примену
међународне поштанске регулативе. С тим у вези, Република Ср
бија, као држава чланица СПС-а, је у обавези да од 1. јануара 2018.
године у обављању МПС-а примењује акта донета на 26. Конгресу
СПС-а, на основу којих ће се ова област уређивати у наредне че
тири године.
С друге стране потребно је координисати заједничке захте
ве свих партнера у ланцу снабдевања уз развој стандардног по
словног модела за јединствену поштанску територију. Сходно то
ме, неопходно је континуирано примењивати нове ИКТ како би
се побољшао приступ и учинак. Осим тога, потребно је и стална
сарадња и са другим државним институцијама у циљу примене је
динственог начина адресовања, који ће олакшати комуникацију и
обезбедити већи квалитет обављања УПУ.
Активности за реализацију ове мере би биле:
Активност 4.2- 1: Доношење новог закона о потврђивању
аката СПС-а;
Активност 4.2-2: Стимулисање употребе ИКТ-а како би се
побољшао приступ и учинак;
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Активност 4.2-3: Промовисање адресовања у националном
поштанском систему.
4.2.5. Циљ 5. Унапређење људских ресурса у поштанској 
делатности и унапређење учешћа представника Републике 
Србије у развоју сарадње са међународним поштанским 
организацијама
Један од кључних фактора развоја поштанске делатности у
Републици Србији је развој људских ресурса, које је потребно кон
тинуирано обучавати у циљу примене нових стандарда квалите
та, нових поштанских технологија, као и нове регулативе којом ће
се утицати на значајно унапређење поштанског тржишта. Поред
наведеног, а у циљу обезбеђења приступа развојним програмима,
размени поштанских експерата, учешћу у регионалним пројекти
ма реформе поштанског сектора, као и у преузимању искустава
најбоље праксе, потребно је спровести унапређење сарадње са ме
ђународним поштанским организацијама.
Реализација овог циља вршиће се кроз следеће мере:
1) развој људских ресурса и унапређење административних
капацитета у поштанском сектору;
2) унапређење сарадње са међународним поштанским орга
низацијама кроз активно учешће представника Републике Србије.
Мера 5.1 Развој људских ресурса и унапређење администра
тивних капацитета у поштанском сектору
Имајући у виду планиране активности које ће се спроводити
у периоду након доношења новог закона о поштанским услугама,
као и активности које ће у наредном периоду бити интензивиране
у циљу отварања преговарачких поглавља које се односе на ову
област, а како би се што пре створили услови за придруживање ЕУ,
потребно је унапредити постојеће административне капацитете.
Поред наведеног, потребно је стално спровођење активности
усмерених ка развоју људских ресурса, као и предузимање свих
активности у вези са социјалним дијалогом и осигурањем једна
ких услова рада за запослене у свим поштанским операторима.
Осим тога развој људских ресурса остваривао би се кроз различи
те облике образовања, стручног оспособљавања и усавршавања,
као што су интерне и екстерне обуке, преквалификација и доква
лификација запослених, полагање стручних испита, учешће на се
минарима, сајмовима, конференцијама и симпозијумима и друго.
Активности за реализацију ове мере би биле:
Активност 5.2-1: Спровођење стручног усавршавања и оспо
собљавања запослених у поштанској делатности;
Активност 5.2-2: Унапређење административних капацитета;
Активност 5.2-3: Спровођење социјалног дијалога.
Мера 5.2 Унапређење сарадње са међународним поштанским
организацијама кроз активно учешће представника Републике Србије
Основни циљ мере сарадње Републике Србије са међународ
ним поштанским организацијама је усмерен је ка унапређењу са
радње са релевантним међународним организацијама ради обез
беђења приступа развојним програмима, размени поштанских
експерата, учешћу у регионалним пројектима реформе поштан
ског сектора и сл. Ово, између осталог, подразумева да се у наред
ном периоду обезбеди и унапреди сарадња надлежног министар
ства, НРТ-а, као и свих поштанских оператора, са међународним
организацијама и телима у области поштанских услуга, путем
активнијег учешћа представника Републике Србије у реализацији
ове сарадње.
Активности за реализацију ове мере би биле:
Активност 5.3-1: Унапређење сарадње са СПС-ом;
Активност 5.3-2: Унапређење сарадње са ЦЕРП и ЕРГП;
Активност 5.3-3: Унапређење сарадње са ПостЕвропом.

20. септембар 2017.
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5. АКЦИОНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПОШТАНСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У циљу потпуне реализације Стратегије, сачињен је Акциони план којим су предвиђене активности, рокови извршења и носиоци
посла одговорни за реализацију појединих активности и то пре свега: Влада, министарство надлежно за област поштанских услуга –
МТТТ, РАТЕЛ, ЈПО, остали ПО, као и други органи државне управе који ће дати допринос развоју и унапређењу поштанског тржишта.
1. ЦИЉ 1: РАЗВОЈ ПОШТАНСКОГ ТРЖИШТА СХОДНО ПОТРЕБАМА ПРИВРЕДЕ И ГРАЂАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, У
СКЛАДУ СА ДИРЕКТИВАМА ЕУ И ПРЕПОРУКАМА СВЕТСКОГ ПОШТАНСКОГ САВЕЗА
Резултат 1.1 Спроведени даљи кораци у либерализацији тржишта поштанских услуга Показатељи:
и прилагођавању поштанског сектора у процесу придруживања Републике Србије ЕУ Број поштанских оператора на тржишту Републике Србије
ПВ: 56
Резултат 1.2 Омогућен приступ мрежи ЈПО
ЦВ: 60
Број запослених у поштанској делатности
ПВ: 17964
ЦВ: 18150
Бр.
1.1

Активност

Рок за реализацију

Показатељи са почетном
и циљаном вредношћу

Извори провере

Финансијска
средства

Носилац
Партнери
активности

Мера 1.1 Либерализација тржишта поштанских услуга у оквиру процеса придруживања Републике Србије ЕУ и развој поштанских услуга у складу са препорукама
СПС-а

1.1-1 Доношење новог закона о поштанским услу
гама

4. квартал 2017.
године

Донет нови закон
ПВ: „није донет”
ЦВ: „донет”

Службени гласник РС

РА

МТТТ

1.1-2 Доношење подзаконских аката

4. квартал 2018.
године

Донета подзаконска акта Службени гласник РС
ПВ: „нису донета”
ЦВ: „донета”

РА

МТТТ, НРТ

1.1-3 Едукација унутар сектора и упознавање са од
редбама новог закона о поштанским услугама

1. квартал 2019.
године

Број спроведених еду
кација
ПВ: 0
ЦВ: 5

РА

МТТТ

РА

МТТТ

НРТ, ЈПО

1.1-4 Унапређење програма међународне и регионал 4. квартал 2020.
не сарадње са државама чланицама ЕУ у проце године
су либерализације
1.2

Извештај о раду МТТТ,
официјелни сајт МТТТ

Број радионица, семина Извештај о раду МТТТ и
ра и студијских посета
Извештај о раду РАТЕЛ-а

НРТ

ПВ: 0
ЦВ: 4

Мера 1.2 Приступ мрежи ЈПО

1.2-1 Дефинисање одговарајућег модела приступа
мрежи ЈПО у складу са одредбама новог закона
о поштанским услугама

3. квартал 2018.
године

Дефинисање модела
ПВ: „није дефинисан”
ЦВ: „дефинисан”

Извештај о раду РАТЕЛ-а

РА

НРТ

ЈПО

1.2-2 Доношење Општег акта о приступу мрежи ЈПО 4. квартал 2018.
у складу са одредбама новог закона о поштан
године
ским услугама

Донет нови акт
ПВ: „није донет”
ЦВ: „донет”

Службени гласник РС

РА

НРТ

ЈПО

1.2-3 Информисање поштанских оператора о могућ
ностима приступа мрежи ЈПО

Број састанака
ПВ:0
ЦВ:4

Извештај о раду РАТЕЛ-а

РА

НРТ

ЈПО, ПО

трајно

2. ЦИЉ 2: Развој одрживог универзалног поштанског сервиса у Републици Србији у складу са друштвеним, економским и техноло
шким окружењем
Резултат 2.1 Обезбеђена одрживост и утврђен начин финансирања УПУ
Резултат 2.2 Обезбеђена доступност УПУ свим грађанима у складу са новим законом

Бр.

Активност

Рок за реализацију

Показатељи:
Број јединица поштанске мреже у оквиру УПУ
ПВ: 1287
ЦВ: 1296
Број поштанских сандучића у оквиру УПУ
ПВ: 1964
ЦВ: 1990

Показатељи са почетном
и циљаном вредношћу

Извори провере

Финансијска
средства

Носилац
Партнери
активности

2.1

Мера 2.1 Обезбеђивање одржавања и утврђивања начина финансирања УПУ

2.1-1

Анализа и прорачун трошкова пружања УПУ у 3. квартал 2018.
складу са планираним смањењем обухвата РПУ године

Урађен прорачун
ПВ: „није урађен”
ЦВ: „урађен”

Извештај о раду РАТЕЛ-а
и Извештај о реализацији
Програма пословања ЈПО

3.000.000 рсд
(НРТ)

ЈПО, НРТ

2.1-2

Пуна примена вођења одвојеног рачуноводства
и алокације трошкова ЈПО

1. квартал 2019.
године

Примењено одвојено
рачуноводство
ПВ „није примењено”
ЦВ:„примењено“

Извештај о раду РАТЕЛ-а
и Извештај о реализацији
Програма пословања ЈПО

РА

ЈПО, НРТ

2.1-3

Ревизија и верификација вођења одвојеног ра
чуноводства ЈПО

2. квартал 2019.
године

Верификација
ПВ: „није верифико
вано”
ЦВ: „верификовано”

Извештај о раду РАТЕЛ-а
и Извештај о реализацији
Програма пословања ЈПО

РА

НРТ

2.1-4

Ревизија модела финансирања УПУ

3. квартал 2020.
године

Ревизија
ПВ: „није извршена”
ЦВ: „извршена”

Извештај о раду МТТТ и
Извештај о раду РАТЕЛ-а

РА

НРТ, МТТТ ЈПО

2.2

Мера 2.2 Обезбеђивање доступности УПУ свим грађанима у складу са новим законом о поштанским услугама

2.2-1

Дефинисање УПУ у складу са друштвеним,
технолошким и економским окружењем

РА

MTTT

4. квартал 2017.
године

Дефинисана УПУ
ПВ: „није дефинисана”
ЦВ: „дефинисана”

Службени гласник РС

ЈПО

НРТ
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20. септембар 2017.

2.2-2

Достизање прописаних стандарда квалитета
пружања УПУ

3. квартал 2020.
године

Број примењених срп
ских стандарда
ПВ: 0
ЦВ: 3

Извештај о стању квалите 80.791.328,00
та УПУ и Извештај о раду РСД (ЈПО)
РАТЕЛ-а

ЈПО

2.2-3

Доношење акта којим се ближе уређују услови
приступа УПУ особама са инвалидитетом

4. квартал 2018.
године

Донет акт
ПВ: „није донет”
ЦВ: „донет”

Службени гласник РС

РА

МТТТ

2.2-4

Контролa испуњености услова обављања УПУ

4. квартал 2020.
године

Број надзора

Извештај о раду МТТТ,
Извештај о стању квали
тета УПУ

РА

МТТТ

ПВ: 0
ЦВ: 20

НРТ

3. ЦИЉ 3: Иновација постојећих и развој модерних поштанских сервиса у Републици Србији кроз модернизацију и потпуно инте
грисање производног портфолија
Резултат 3.1 Спроведена модернизација и диверсификација поштанских сервиса
Резултат 3.2 Остварен развој е-поштанских сервиса
Резултат 3.3 Пружена подршка развоју е-трговине у складу са ECOMPRO програмом

Бр.

Активност

Рок за реализацију

Показатељи:
Број реализованих пројеката у вези развоја постојећих и нових услуга
ПВ: 0
ЦВ: 3

Показатељи са почетном
и циљаном вредношћу

Извори провере

Финансијска
средства

Носилац
Партнери
активности

3.1

Мера 3.1 Модернизација и диверсификација поштанских сервиса

3.1-1

Израда пројеката и студија у циљу развијања
нових поштанских услуга

4. квартал 2018.
године

Број пројеката
ПВ:0
ЦВ:2

Извештај о раду МТТТ и
Извештај о реализацији
Програма пословања ЈПО
реализацији Програма
пословања ЈПО

РА

ЈПО, ПО

3.1-2

Преузимање искустава најбоље праксе држава
чланица ЕУ у вези са савременим поштанским
технологијама и анализа могућности примене
истих у Републици Србији

4. квартал 2018.
године

Број радионица и студиј Извештај о реализацији
ских посета
Програма пословања ЈПО
ПВ: 0
ЦВ: 3

РА

ЈПО, ПО

3.2

Мера 3.2 Развој е-поштанских сервиса

3.2-1

Израда пројеката и студија унапређења по
стојећих поштанских е-услуга и претварања
традиционалних услуга у е-услуге

4. квартал 2018.
године

Број пројеката
ПВ:0
ЦВ:1

Извештај о реализацији
Програма пословања ЈПО

5.124.000,00
РСД (ЈПО)

ЈПО, ПО

НРТ

3.2-2

Израда пројеката и студија развоја и имплемен
тације нових поштанских е-услуга

1. квартал 2019.
године

Број пројеката
ПВ:0
ЦВ:1

Извештај о раду МТТТ и
Извештај о раду РАТЕЛ-а

РА

ЈПО, ПО

НРТ

3.2-3

Промоција средстава поштанске мреже у диги
талном простору

3. квартал 2020.
године

Број промоција
ПВ:0
ЦВ:3

Извештај о реализацији
Програма пословања ЈПО

РА

ЈПО

МТТТ

Утврђен модел
ПВ: „није утврђен”
ЦВ: „утврђен”

Извештај о раду РАТЕЛ-а

РА

НРТ

ЈПО, ПО

Број софтверских плат
форми
ПВ:0
ЦВ:2

Извештај о раду МТТТ и
Извештај о реализацији
Програма пословања ЈПО

3.124.000,00
РСД (ЈПО)

ЈПО, ПО

МТТТ

3.3

Мера 3.3 Подршка развоју е-трговине у складу са ECOMPRO програмом

3.3-1

Дефинисање модела подршке развоја е-тргови
не у складу са ECOMPRO програмом

3.3-2

Развој и примена одговарајућих софтверских
4. квартал 2019.
платформи за е-трговину од стране поштанских године
оператора

2. квартал 2019.
године

НРТ

4. ЦИЉ 4: Обезбеђивање ефикасног функционисања поштанске мреже и унапређење сигурности и безбедности у области поштан
ског саобраћаја
Резултат 4.1 Обезбеђена одрживост и унапређена ефикасност поштанске мреже
Показатељи:
Резултат 4.2 Омогућена интероперабилност са међународном мрежом и ратификација Степен безбедности пошиљака у унутрашњем саобраћају у оквиру УПУ
међународне поштанске регулативе
ПВ: 0,007
ЦВ: 0,006
Број запослених у поштанској делатности који су похађали обуке у области сигурно
сти и безбедности пошиљака и заштите животне средине
ПВ: 0
ЦВ: 100
Бр.
4.1

Активност

Рок за реализацију

Показатељи са почетном
и циљаном вредношћу

Извори провере

Финансијска
средства

Носилац
Партнери
активности

Мера 4.1 Одрживост и ефикасност поштанске мреже

4.1-1 Едукација запослених у поштанском сектору у
вези примене стандарда безбедности и сигур
ности

трајно

Број едукација
ПВ:0
ЦВ:2

Извештај о реализацији
Програма пословања ЈПО

РА

ЈПО, ПО

4.1-2 Унапређење безбедности пошиљака

2. квартал 2019.
године

Број изгубљених, оро
бљених и оштећених
пошиљака у УПУ на
100.000 пошиљака
ПВ:8
ЦВ:7

Извештај о реализацији
Програма пословања ЈПО

РА

ЈПО, ПО

4.1-3 Предузимање активности у циљу заштите жи
вотне околине

4. квартал 2019.
године

Број акција
ПВ:0
ЦВ:2

Извештај о реализацији
Програма пословања ЈПО

5.490.000,00
РСД (ЈПО)

ЈПО, ПО

4.1-4 Подизање свести и друштвено одговорно по
словање

4. квартал 2018.
године

Број едукација
ПВ:0
ЦВ:2

Извештај о реализацији
Програма пословања ЈПО

РА

ЈПО, ПО

20. септембар 2017.
4.2
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Мера 4.2 Интероперабилност са међународном мрежом и ратификација међународне поштанске регулативе

4.2-1 Доношење новог закона о потврђивању аката
СПС

4. квартал 2017.
године

Донет нови закон
ПВ: „није донет”
ЦВ: „донет”

Службени гласник РС

РА

МТТТ

4.2-2 Стимулисање употребе ИКТ технологија како
би се побољшао приступ и учинак

трајно

ИКТ технологије
ПВ: „нису примењене”
ЦВ: „примењене”

Извештај о реализацији
Програма пословања ЈПО

РА

ЈПО, ПО

4.2-3 Промовисање адресовања у националном по
штанском систему

4. квартал 2018.
године

Број састанака у вези
промовисања
ПВ:0
ЦВ:3

Извештај о раду МТТТ и
Извештај о раду РАТЕЛ-а

РА

МТТТ,
НРТ

ЈПО

5. ЦИЉ 5: Унапређење људских ресурса у поштанској делатности и унапређење учешћа представника Републике Србије у развоју
сарадње са међународним поштанским организацијама
Резултат 5.1 Спроведен развој људских ресурса и унапређење административних
капацитета у поштанском сектору
Резултат 5.2 Унапређена сарадња са међународним поштанским организацијама кроз
активно учешће представника Републике Србије

Бр.
5.1

Активност

Рок за реализацију

Показатељи:
Број запослених који су похађали обуке стручног усавршавања
ПВ: 0
ЦВ: 100
Број радних група међународних поштанских организација у којима су активни пред
ставници Републике Србије
ПВ: 1
ЦВ: 4

Показатељи са почетном
и циљаном вредношћу

Извори провере

Финансијска
средства

Носилац
Партнери
активности

Мера 5.1 Развој људских ресурса и унапређење административних капацитета у поштанском сектору

5.1-1 Спровођење стручног усавршавања и оспосо
бљавања запослених у поштанској делатности

4. квартал 2020.
године

Број различитих еду
кација
ПВ:0
ЦВ:3

Извештај о реализацији
Програма пословања ЈПО

4.392.000,00
РСД (ЈПО)

ЈПО, ПО

5.1-2 Унапређење административних капацитета

1. квартал 2018.
године

Повећање ангажованих
у области поштанских
услуга
ПВ:0
ЦВ:4

Извештај о раду МТТТ

РА

МТТТ,
НРТ

5.1-3 Спровођење социјалног дијалога

трајно

Социјални дијалог
ПВ: „није спроведен”
ЦВ: „спроведен”

Извештај о реализацији
Програма пословања ЈПО
и Извештај о раду МТТТ

РА

ЈПО, ПО

МТТТ

НРТ, ЈПО

5.2

Мера 5.2 Унапређење сарадње са међународним поштанским организацијама кроз активно учешће представника Републике Србије

5.2-1 Унапређење сарадње са СПС-ом

3. квартал 2020.
године

Број састанака/
конференција
ПВ:0
ЦВ:5

Извештај о раду МТТТ

РА

МТТТ

5.2-2 Унапређење сарадње са ЦЕРП и ЕРГП

3. квартал 2020.
године

Број састанака/
конференција
ПВ:0
ЦВ:5

Извештај о раду МТТТ и
Извештај о раду РАТЕЛ-а

РА

МТТТ,
НРТ

5.2-3 Унапређење сарадње са ПостЕвропом

3. квартал 2020.
године

Број састанака/
конференција
ПВ:0
ЦВ:5

Извештај о реализацији
Програма пословања ЈПО

РА

ЈПО

6. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ
Реализацију ове Стратегије прати МТТТ. Контролу и праћење реализације постављених циљева Стратегије потребно је спроводити
кроз континуирану проверу да ли се програми и активности, који су дефинисани у Акционом плану, обављају у складу са предвиђеном
динамиком. Процес ревизије Стратегије ће се вршити кроз уочавања одређених недостатака и њиховим отклањањем реализовати усавр
шавање примењеног модела Стратегије. Све планиране активности спроводиће се у циљу заштите корисника поштанских услуга, запо
слених у поштанском систему и државе.
Контрола ће се вршити кроз годишњу контролу реализације циљева, упоређујући и квантитативне и квалитативне параметре. Контрола
ће се спроводити путем заједничког деловања свих носилаца задужених за реализацију активности, као и партнера у спровођењу истих. Има
јући у виду динамику промена на европском поштанском тржишту, неопходно је вршити континуирано прилагођавање поштанског сектора
уочавањем и отклањањем недостатака и сталним усавршавањем усвојених програма. Извештаји о реализацији ће се сачињавати на крају сваке
године и достављати Влади на усвајање, а кориговање Стратегије ће се вршити, у складу са повратним информацијама из процеса контроле.
У циљу евалуације извршавања циљева и активности потребно је и да регулаторни орган континуирано прати статистичке податке и кључ
не показатеље тржишта поштанских услуга, објављује статистичке податке на свом официјелном сајту и врши израду и објављивање извештаја
о стању и развоју тржишта поштанских услуга у Републици Србији. Различите методологије прикупљања података у појединим земљама ЕУ
намећу потребу да се у наредном периоду развије одговарајућа стандардизација прикупљања и обраде података у поштанском сектору.
7. ЗАВРШНИ ДЕО
Ову стратегију објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС,
24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 –УС, 132/14 и 145/14)
и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси

ОД Л У К У
о изради Просторног плана подручја посебне намене
разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац
– Копаоник – Нови Пазар – Тутин са елементима
детаљне регулације
1. Приступа се изради Просторног плана подручја посебне
намене разводног гасовода РГ – 09-04/2 Александровац – Копао
ник – Нови Пазар – Тутин са елементима детаљне регулације (у
даљем тексту: Просторни план).
2. Оквирна граница Просторног плана налази се на деловима
територија града Новог Пазара и општина Александровац, Брус,
Рашка и Тутин, и то у следећим катастарским општинама:
1) на територији града Новог Пазара – катастарска општина
(укупно 22): Батњик, Ботуровина, Војниће, Видово, Голице, Деже
ва, Долац, Иванча, Лукоцрево, Мишчиће, Нови Пазар, Прћенова,
Побрђе, Постење, Пиларета, Пожежина, Пуста Тушимља, Себече
во, Скуково, Судско село, Рајчиновиће и Шавци;
2) на територији општине Александровац – катастарске оп
штине (укупно 6): Витково, Лесеновци, Љубинци, Парчин, Стубал
и Шљивово;
3) на територији општине Брус – катастарске општине (укуп
но 15): Брзеће, Ботуња, Велика Грабовница, Влајковци, Гочманци,
Ливађе, Кобиље, Кочине, Крива Река, Мала Врбница, Мачковац,
Покрп, Паљевштица, Рибари и Црвена Јабука;
4) на територији општине Рашка – катастарске општине
(укупно 21): Бадањ, Варево, Гњилица, Драганићи, Казновиће, Ка
радак, Копаоник, Кравиће, Кућане, Лисина, Милатковиће, Ново
Село, Носољин, Панојевиће, Рашка, Семетеш, Супње, Тиоџе, Цр
на Глава, Рудница и Шипачина; и
5) на територији општине Тутин – катастарске општине
(укупно 9): Глухавица, Дубово, Жирче, Ковачи, Лукавица, Митро
ва, Покрвеник, Радуховце и Тутин.
Обухват Просторног плана дат је у Прилогу 1 – Графички
приказ оквирне границе обухвата Просторног плана, који је од
штампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.
Коначна граница обухвата Просторног плана биће дефиниса
на Нацртом просторног плана.
3. Услови и смернице планских документа вишег реда и раз
војних стратегија за израду Просторног плана садржани су у:
1) Закону о Просторном плану Републике Србије од 2010. до
2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10)
У делу који се односи на оперативне циљеве енергетске ефика
сности наведена је потреба за побољшање енергетске ефикасности
и коришћење еколошки прихватљивих ресурса – извора енергије.
Основни циљ развоја енергетске инфраструктуре је активно
учешће Републике Србије у планирању и изградњи стратешке –
регионалне и паневропске енергетске инфраструктуре за пренос
електричне енергије и транспорт нафте и гаса из нових извора
снабдевања, укључујући и ургентну градњу подземног складишта
гаса у Републици Србији, све у циљу поузданог и сигурног снаб
девања потрошача у Републици Србији.
У стратешке пројекте гасне привреде Републике Србије убра
јају се и разводни гасоводи Расинске и Рашке области.
2) Уредби о утврђивању Програма имплементације Простор
ног плана Републике Србије за период од 2016. до 2020. године
(„Службени гласник РС”, број 104/16)
Као један од стратешких приоритета наводи и разводни га
совод Александровац – Тутин (са ГМРС Брус, ГМРС Копаоник,
ГМРС Рашка, ГМРС Нови Пазар, ГМРС Тутин) са периодом реа
лизације од 2016. до 2020. године.
3) Уредби о утврђивању Регионалног просторног плана за
подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управ
ног округа („Службени гласник РС”, број 39/14)

Регионалним просторним планом за подручје Шумадијског,
Поморавског, Рашког и Расинског управног округа дефинисано је
да је један од циљева развоја у области енергетике обезбеђење по
четних услова за развој гасификације у подручјима у којима нема
гасоводне инфраструктуре, а самим тим и бржи привредни развој
и виши стандард живљења и рада.
Основно планско решење у погледу развоја система гасовода
на подручју Расинског и Рашког управног округа јесте изградња
деонице разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник –
Рашка – Нови Пазар – Тутин од челичних цеви за радни притисак
од 50 бара, са ГМРС Брус, Копаоник, Рашка, Нови Пазар и Тутин.
4) Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посеб
не намене Националног парка Копаоник („Службени гласник РС”,
бр. 95/09 и 32/15)
Просторним планом подручја посебне намене Националног
парка Копаоник наведено је да је гасификација подручја Простор
ног плана оправдана и пожељна, посебно за потребе грејања у ви
синској зони НП „Копаоник”, будући да је гас еколошки прихва
тљив и економски исплатив енергент.
На подручју Просторног плана предвиђена је изградња:
– 3 (три) главне мерно-регулационе станице (ГМРС): „Брзе
ће”, „Копаоник” и „Треска”;
– 1 (један) главни разделни чвор (ГРЧ): „Копаоник”;
– 4 (четири) деонице транспортног гасовода радног притиска
до 50 бара као дела разводног гасовода РГ 09-04/1 (Александро
вац – Брус – Копаоник – Нови Пазар – Тутин) и то: ГМРС „Брзеће”
– ГРЧ „Копаоник”; ГРЧ „Копаоник” – ГМРС „Копаоник”; ГМРС
„Копаоник” – ГРЧ „Рашка”; и ГРЧ „Копаоник” – ГМРС „Брзеће”;
– дистрибутивне гасоводне мреже за радни притисак до 4 ба
ра (насеља општине Брус и туристички центар Копаоник).
5) Стратегији развоја енергетике Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до 2030. године („Службени гласник РС”,
брoj 101/15)
Природни гас је енергент са изразитим техничким и еколо
шким предностима у односу на друга конвенционална горива, што
пружа значајан допринос ефикаснијем и еколошки прихватљиви
јем коришћењу енергије.
Приоритет развоја сектора енергетике је обезбеђење гасо
водне инфраструктуре у свим деловима земље и обезбеђење по
везивања система са системима суседних држава (Републиком
Бугарском, Румунијом, Републиком Хрватском, Републиком Маке
донијом и др.). На тај начин би се отворила могућност допремања
на тржиште природног гаса и из других праваца снабдевања, и у
пракси реализовала идеја о тржишту природног гаса из Уговора о
оснивању Енергетске заједнице.
Списак расположивих подлога за планско подручје, дат је у
Прилогу 2 – Списак подлога за подручје Просторног плана доста
вљен од стране Републичког геодетског завода, који је одштампан
уз ову одлуку и чини њен саставни део.
4. Планирање, коришћење, уређење и заштита простора за
снива се на принципима уређења и коришћења простора утврђе
ним чланом 3. Закона о планирању и изградњи и другој законодав
ној регулативи.
5. Основни циљ израде Просторног плана је обезбеђивање
услова за изградњу разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац
– Копаоник – Нови Пазар – Тутин који ће обезбедити гасификаци
ју Туристичког центра „Копаоник”, као и гасификацију града Но
вог Пазара и општина Брус, Рашка и Тутин.
Израда Просторног плана заснива се на планској, студијској,
техничкој и другој документацији, резултатима досадашњих ис
траживања и важећим документима у Републици Србији.
Просторни план ће се спроводи на следећи начин:
1) директно (непосредно), издавањем локацијских услова за
објекте и системе посебне намене у обухвату детаљне регулаци
је (детаљна разрада Просторног плана), односно за изградњу га
совода, објеката у функцији гасовода и пратеће инфраструктуре у
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи;
2) индиректно, на тај начин што ће се у појасу контролиса
не изградње (заштитног појаса гасовода) који ће се утврдити овим
просторним планом, примењивати важећи плански документи
(просторни планови подручја посебне намене, просторни плано
ви јединица локалне самоуправе и урбанистички планови), у дело
вима који нису у супротности са режимом коришћења и уређења
тог појаса. У делу обухвата плана ван појаса контролисане градње
примењиваће се важећи плански документи.

20. септембар 2017.
Просторним планом предвидеће се фазна имплементација
Просторног плана. Фазе имплементације Просторног плана могу
се спроводити по етапама, у зависности од динамике решавања
имовинско правних односа и степена готовости техничке доку
ментације.
6. Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за
уравнотежени развој подручја, усклађен са режимима и мерама
заштите природних добара и ресурса, сагласно принципима и кри
теријумима заштите животне средине. Дефинише се на начин који
истовремено обезбеђује услове за гасификацију Туристичког цен
тра „Копаоник”, као и гасификацију града Новог Пазара и општи
на Брус, Рашка и Тутин.
Положај коридора гасовода биће одређен уважавајући прин
цип максималног могућег просторног усклађивања са постојећим
и планираним зонама заштићених природних и културних добара,
инфраструктурних система и грађевинским подручјима постоје
ћих насеља. Коридор гасовода у највећој мери пролази кроз пољо
привредно земљиште, ван насељених зона већих густина и у нај
већем делу ван грађевинских подручја насеља.
7. Рок за израду Нацрта просторног плана је шест месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
8. Средства за израду Просторног плана обезбеђује пред
узеће „Millennium team” д.o.o. из Београда, у износу од око
40.000.000,00 динара са ПДВ.
9. Носилац израде Просторног плана је министарство над
лежно за послове просторног планирања, у складу са чланом 47.
став 1. Закона о планирању и изградњи.
Носилац израде Просторног плана дужан је да обезбеди при
бављање мишљења, услова и сагласности надлежних органа и
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организација прописаних законом, као и да обезбеди сарадњу и
усаглашавање ставова са свим релевантним субјектима планирања.
10. Органи, организације и јавна предузећа који су овлашће
ни да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу
објеката, у фази израде или измене планских докумената, дужни
су да на захтев носиоца израдe Просторног плана, у року од 30 да
на, доставе све тражене податке без накнаде.
Овлашћени органи из става 1. ове тачке уступиће, на захтев
надлежног министарства, постојеће копије топографског и ката
старског плана, односно дигиталне записе, односно катастар под
земних инсталација, као и ортофото снимке, у року од 30 дана без
накнаде.
11. Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у
трајању од 30 дана у седишту јединица локалних самоуправа које
су у обухвату Просторног плана.
12. Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног
плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ – 09-04/2
Александровац – Копаоник – Нови – Пазар – Тутин са елементима
детаљне регулације на животну средину („Службени гласник РС”,
број 73/17) чини саставни део ове одлуке.
13. Број примерака Просторног плана биће утврђен посеб
ним актом Владе којим се утврђује Просторни план.
14. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 350-8853/2017
У Београду, 14. септембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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Прилог 2. Списак подлога за подручје Просторног плана достављен од стране Републичког геодетског завода
Општина Александровац
Планови катастра непокретности
Ред.
Катастарска општина
број

Врста плана

Размера

Број дет.
листова

Ред.
Катастарска општина
број

Врста плана

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

1.

Витково

ДКП – векторски формат

12.

Носолјин

ДКП – векторски формат

2.

Лесеновци

ДКП – векторски формат

13.

Панојевиће

ДКП – векторски формат

3.

Љубинци

ДКП – векторски формат

14.

Рашка

ДКП – векторски формат

4.

Парчин

ДКП – векторски формат

15.

Рудница

ДКП – векторски формат

16.

Семетеш

ДКП – векторски формат

17.

Супње

ДКП – векторски формат

18.

Тиоџе

ДКП – векторски формат

Размера

Број дет.
листова

19.

Црна Глава

ДКП – векторски формат

20.

Шипачина

ДКП – векторски формат

21.

Копаоник

ДКП – векторски формат
и аналогни план*

5. Стубал
аналогни план *
* – извршена је дигитализација планова

1:2.500

6

Планови катастра водова

Ред.
Катастарска општина
број

Врста плана

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.
Катастарска општина
број

Врста плана

Размера

Број дет.
листова

Врста плана

1.

Бадањ

векторски формат

2.

Варево

векторски формат

3.

Гњилица

аналогни план

4.

Драганићи

векторски формат

Брзеће

ДКП – векторски формат

5.

Казновиће

векторски формат

Ботуња

ДКП – векторски формат

6.

Карадак

векторски формат

3.

Велика Грабовница

ДКП – векторски формат

7.

Кравиће

аналогни план

4.

Влајковци

ДКП – векторски формат

8.

Кућане

векторски формат

5.

Гочманци

ДКП – векторски формат

9.

Лисина

векторски формат

6.

Ливађе

ДКП – векторски формат

10.

Милатковиће

векторски формат

7.

Кобиље

ДКП – векторски формат

11.

Ново Село

векторски формат

8.

Кочине

ДКП – векторски формат

12.

Носољин

векторски формат

9.

Крива Река

ДКП – векторски формат

13.

Панојевиће

векторски формат

10.

Мала Врбница

ДКП – векторски формат

14.

Рашка

векторски формат

11.

Мачковац

ДКП – векторски формат

15.

Рудница

векторски формат

12.

Паљевштица

ДКП – векторски формат

16.

Семетеш

векторски формат

13.

Рибари

ДКП – векторски формат

17.

Супње

векторски формат

14.

Црвена Јабука

ДКП – векторски формат

18.

Тиоџе

векторски формат

15.

Покрп

ДКП – векторски формат

19.

Црна Глава

векторски формат

20.

Шипачина

векторски формат

21.

Копаоник

векторски формат

Врста плана

1.

Брзеће

векторски формат

2.

Ботуња

векторски формат

3.

Велика Грабовница

векторски формат

4.

Влајковци

векторски формат

Размера

Број дет.
листова

Ред.
Катастарска општина
број

Врста плана

5.

Гочманци

векторски формат

1.

Батњик

ДКП – векторски формат

Ливађе

векторски формат

2.

Ботуровина

ДКП – векторски формат

7.

Кобиље

векторски формат

3.

Видово

ДКП – векторски формат

8.

Кочине

векторски формат

4.

Војниће

ДКП – векторски формат

9.

Крива Река

векторски формат

5.

Голице

ДКП – векторски формат

10.

Мала Врбница

векторски формат

6.

Дежева

ДКП – векторски формат

11.

Мачковац

нема

7.

Долац

ДКП – векторски формат

12.

Паљевштица

векторски формат

8.

Иванча

ДКП – векторски формат

13.

Рибари

векторски формат

9.

Лукоцрево

ДКП – векторски формат

14.

Црвена Јабука

нема

10.

Мишчиће

ДКП – векторски формат

15.

Покрп

нема

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

Општина Рашка
Планови катастра непокретности
Врста плана

11

Размера

Број дет.
листова

1: 2.500

11

1: 2.500

10

Размера

Број дет.
листова

Град Нови Пазар
Планови катастра непокретности

6.

Ред.
Катастарска општина
број

1: 2.500

Планови катастра водова

Ред.
Катастарска општина
број

2.

Ред.
Катастарска општина
број

Број дет.
листова

* – ДКП је у изради

1.

Планови катастра водова

Размера

Размера

Број дет.
листова

1.

Бадањ

ДКП – векторски формат

17.

Рајчиновиће

ДКП – векторски формат

2.

Варево

ДКП – векторски формат

18.

Себечево

ДКП – векторски формат

3.

Гњилица

ДКП – векторски формат

19.

Скуково

ДКП – векторски формат

4.

Драганићи

ДКП – векторски формат

20.

Судска Село

ДКП – векторски формат

5.

Казновиће

ДКП – векторски формат

21.

Шавци

ДКП – векторски формат

6.

Карадак

ДКП – векторски формат

22.

Пиларета

ДКП – векторски формат
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Планови катастра водова
Ред.
Катастарска општина
број

Врста плана

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

Размера

Број дет.
листова

Врста плана

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

Размера

Број дет.
листова

Врста плана

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

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о екс
пропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС,
20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”,
број 18/16), по предлогу Правобранилаштва града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2,
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Планови катастра непокретности
Ред. Катастарска општина
број

Сектора за издавање локацијских услова и грађевинске послове за
објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку обједињене
процедуре – Одељења за издавање локацијских услова за објекте
јавне намене Градске управе града Београда, а у складу са Планом
детаљне регулације четири месне заједнице општина Звездара и
Вождовац – насеље „Падина” („Службени лист града Београда”,
број 14/05) и Планом генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–
XIX) („Службени лист града Београда”, бр. 20/16 и 97/16), на непо
кретностима у КО Велики Мокри Луг, територија града Београда.
II. Град Београд одређује се за корисника експропријаци
је, односно административног преноса непокретности из тачке I.
овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-8671/2017
У Београду, 14. септембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

3518

Општина Тутин
Планови катастра непокретности
Ред.
Катастарска општина
број

29

Размера

Број дет.
листова

3517

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о екс
пропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС,
20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”,
број 18/16), по предлогу Дирекције за грађевинско земљиште и из
градњу Београда ЈП, Београд, Његошева 84,
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад
министративни пренос непокретности – земљишта и објеката на
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, од
носно административног преноса непокретности, у циљу изградње
јавне саобраћајне површине, сагласно Информацији о локацији IX20 број 350.1-2975/2017 од 12. јуна 2017. године, издатој од стране

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад
министративни пренос непокретности – земљишта и објеката на
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације,
односно административног преноса непокретности, у циљу из
градње дела Првомајске улице (излаз на Булевар патријарха Па
вла), сагласно Информацији о локацији број V-353-369/17 од 19.
јула 2017. године, издатој од стране Градске управе за урбанизам
и грађевинске послове града Новог Сада, а у складу са Планом ге
нералне регулације простора за породично становање у западном
делу града Новог Сада („Службени лист града Новог Сада”, бр.
3/12, 8/12, 28/14 и 47/16) и Планом детаљне регулације подруч
ја Телепа у Новом Саду („Службени лист града Новог Сада”, бр.
29/07, 14/14, 28/14 и 9/17), на непокретностима у КО Нови Сад II,
територија града Новог Сада.
II. Град Нови Сад одређује се за корисника експропријаци
је, односно административног преноса непокретности из тачке I.
овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-8672/2017
У Београду, 14. септембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

3519

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о екс
пропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС,
20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”,
број 18/16), по предлогу Градског правобранилаштва града Панче
ва, Димитрија Туцовића 6,
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, одно
сно административни пренос непокретности – земљишта и
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објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експро
пријације, односно административног преноса непокретности, у
циљу изградње јавних саобраћајница, дечијег игралишта и обје
ката инфраструктуре у оквиру градског блока 116 – градски ста
дион у Панчеву, сагласно Информацији о локацији број V-15-350212/2017 од 19. јуна 2017. године, издатој од стране Секретаријата
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске
управе града Панчева, а у складу са Планом генералне регулације
Целине 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Пан
чево („Службени лист града Панчева”, бр. 19/12, 27/12 – исправ
ка, 1/13 – исправка, 24/13 – исправка и 20/14) и Планом детаљне
регулације „Градски стадион” у Панчеву („Службени лист града
Панчева”, бр. 31/11 и 21/14), на непокретностима у КО Панчево,
територија града Панчева.
II. Град Панчево одређује се за корисника експропријаци
је, односно административног преноса непокретности из тачке I.
овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-8673/2017
У Београду, 14. септембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

3520

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о екс
пропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС,
20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 192.
Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр.
33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), а у вези са
чланом 213. Закона о општем управном поступку („Службени гла
сник РС”, број 18/16), по предлогу Градског правобранилаштва
града Чачка, Жупана Страцимира 2,
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад
министративни пренос непокретности – земљишта и објеката на
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, од
носно административног преноса непокретности, у циљу изград
ње градске библиотеке, сагласно Информацији о локацији број
958-386/2017-IV-2-01 од 22. маја 2017. године, издатој од стране
Градске управе за урбанизам града Чачка, а у складу са Планом ге
нералне регулације „Центар” („Службени лист града Чачка”, број
15/14), на непокретностима у КО Чачак, територија града Чачка.
II. Град Чачак одређује се за корисника експропријације, од
носно административног преноса непокретности из тачке I. овог
решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-8675/2017
У Београду, 14. септембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

3521

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гла
сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), а у вези са Секторским споразу
мом између Владе Републике Србије и Европске комисије о меха
низмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у
оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке
пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД), на предлог Мини
старства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Влада доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Програм о изменама и допунама ИПАРД програ
ма за Републику Србију за период 2014–2020. године, који је са
ставни део овог закључка.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 48-8825/2017
У Београду, 14. септембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
ПРОГРАМ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ИПАРД ПРОГРАМА ЗА РЕПУ
БЛИКУ СРБИЈУ ЗА ПЕРИОД 2014–2020. ГОДИНЕ
У ИПАРД програму за Републику Србију за период 2014–2020.
године („Службени гласник РС”, број 30/16), у глави II. ЗЕМЉА
КОРИСНИК, одељак 2.1. ГЕОГРАФСКО ПОДРУЧЈЕ ОБУХВАЋЕ
НО ПРОГРАМОМ, Списак скраћеница, после скраћенице: „НСО –
Национални службеник за одобравање” додаје се нова скраћеница:
„NUTS – Номенклатура територијалних јединица у статистици”.
У глави III. ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА, SWOT И ДЕФИ
НИСАЊЕ ПОТРЕБА, одељак 3.2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЉО
ПРИВРЕДНОГ, ШУМАРСКОГ И ПРЕХРАМБЕНОГ СЕКТОРА,
пододељак 3.2.2. Сектор производње и прераде млека, став 3. про
ценат: „5%” замењује се процентом: „7,15%”, а речи: „нешто мање
од 500” замењују се бројем: „849”.
У пододељку 3.2.4. Сектор производње и прераде воћа и по
врћа, Табела 13: КПП за производњу поврћа, ha мења се и гласи:

„Табела 13: КПП за производњу поврћа, ha
Број пољопривредних газдинстава

КПП, ha
<1

1,1 – 2

2,1 – 5

5,01 – 10

10,01 – 50

50 <

ПГ – Парадајз

11.947

10.169

17.097

8.372

3.160

115

Укупно
50.860

ПГ – Паприка

15.040

14.300

23.065

10.033

3.903

210

66.551
117.365

ПГ – Кромпир

19.972

23.261

42.820

22.397

8.663

252

ПГ – Поврће у пластеницима

3.768

2.787

5.253

2.486

1.248

83

15.625

Укупно

50,727

50,517

88,235

43,288

16,974

660

250,401

Извор: Попис пољопривреде из 2012. године, РСЗ”

У глави VI. ОПИС СТРАТЕГИЈЕ, после одељка 6.4. ТАБЕЛА КОЈА ПОКАЗУЈЕ ЛОГИКУ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ОДAБРАНЕ МЕРЕ
додаје се одељак 6.5, који гласи:
„6.5. ЦИЉЕВИ ИПАРД ПРОГРАМА
Помоћ ИПА II у оквиру програма руралног развоја у области политике пољопривреде и руралног развоја биће обезбеђена на основу
релевантних приоритета наведених у националним стратешким документима, кроз унапред дефинисан скуп мера даље наведен у Сек
торском споразуму. Имплементација ће се реализовати кроз вишегодишње програме руралног развоја са раздвајањем обавеза у складу са
чланом 189. (3) Финансијске уредбе, који су сачињени на националном нивоу и покривају цели период спровођења ИПА II.
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Помоћ у оквиру ИПАРД програма ће допринети постизању
простора или минимум 3 ha до максимум 50 ha отвореног просто
следећих циљева:
ра за производњу поврћа на крају инвестиције, осим у случају
(а) У погледу приоритета Уније за рурални развој, путем раз
складишних објеката где капацитети морају бити задовољени на
воја људског и физичког капитала, повећање безбедности хране од
почетку инвестиције, прихватљива су за улагање у:”.
стране корисника ИПА II и способности пољопривредно-прехрам
У тачки 4) тачка на крају замењује се тачком и запетом.
После тачке 4) додаје се тачка 5), која гласи:
беног сектора да се носи са притиском конкуренције, као и постепе
„5) инвестиције на газдинству за производњу енергије из об
но усклађивање сектора са стандардима Уније, нарочито са онима
новљивих извора.”.
који се тичу хигијене и заштите животне средине, уз истовремену
У пододељку 8.2.9. Критеријуми селекције, у табеларном при
бригу о уравнотеженом територијалном развоју руралних подручја.
казу врста критеријума селекције, у четвртом реду реч: „пријављи
(б) Усмеравање инвестиционе подршке кроз систем управља
вања” замењује се речима: „доношења одлуке о додели средстава”.
ња и контроле који је у складу са добрим стандардима управљања
Фуснота 11 мења се и гласи:
модерне јавне управе и где релевантне државне структуре приме
„11 Подручја са отежаним условима рада одређена су Пра
њују стандарде једнаке онима који се примењују у сличним орга
вилником о одређивању подручја са отежаним условима рада у
низацијама у земљама чланицама Европске уније.”.
пољопривреди („Службени гласник РС”, број 39/16) и списак тих
У глави VIII. ОПИС ОДАБРАНИХ МЕРА, одељак 8.2. ИНВЕ
подручја наведен је у Прилогу 4, који је одштампан уз овај про
СТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГА
грам и чини његов саставни део.”
ЗДИНСТАВА, пододељак 8.2.5. Корисници, после става 2. додаје
У пододељку 8.2.10. Интензитет помоћи и стопа учешћа ЕУ,
се став 3, који гласи:
став 1. тачка 2) речи: „подношења пријаве” замењују се речима:
„За кориснике који су правна лица прихватљива су само прав
„доношења одлуке о додели средстава”.
на лица разврстана у микро, мала и средња предузећа у складу са
У ставу 3. у оквиру дела „За воће, поврће и остале усеве:”
прописима којима се уређује рачуноводство. Национална дефини
тач
к
а
1) речи: „10.000 евра” замењују се речима: „5.000 евра”.
ција микро, малих и средњих предузећа дата је у Прилогу 5.”.
У оквиру дела „За секторе млеко и месо:” тачка 1) речи:
У пододељку 8.2.6. Општи критеријуми прихватљивости,
„15.000 евра” замењују се речима: „5.000 евра”.
пододељак 8.2.6.1. Прихватљива газдинства, тачка 1) речи: „или
У одељку 8.3. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ КО
било какву другу обавезу”, бришу се.
ЈЕ СЕ ТИЧУ ПРЕРАДЕ И МАРКЕТИНГА ПОЉОПРИВРЕДНИХ
У пододељку 8.2.6.5. Остали критеријуми прихватљивости, тач
ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА, пододељак 8.3.6.
ка 1) запета и речи: укључујући и производе рибарства,” бришу се.
Општи критеријуми прихватљивости, пододељак 8.3.6.3. Нацио
У тачки 2) у уводној реченици, после речи: „потенцијални
нални стандарди/стандарди ЕУ, тачкa 1), после речи: „јавног здра
корисници” додају се запета и речи: „у моменту подношења зах
вља” додају се речи у загради: „(са аспекта безбедности хране)”.
тева за подршку,”.
У пододељку 8.3.7. Специфични критеријуми прихватљиво
У тачки 5) реч: „набавка” у датом падежу замењује се речју:
сти (по сектору), став 2. тачка 2) речи: „8 радних часова за:” бри
„куповина” у одговарајућем падежу.
шу се, a после речи: „јединке живине” додају се речи: „на дан”.
У пододељку 8.2.7. Специфични критеријуми прихватљиво
У пододељку 8.3.8. Прихватљиви трошкови, став 1. у уводној
сти (по сектору), став 1. у уводној реченици, речи: „на почетку”
реченици речи: „3. ОС” замењују се речима: „31. ОС”.
замењују се речима: „на крају”.
У пододељку 8.3.10. Интензитет помоћи и стопа учешћа ЕУ,
У ставу 3. уводна реченица мења се и гласи:
став 3. у оквиру дела „Прерада млека и маркетинг”, „Прерада
„Пољопривредна газдинства са укупним капацитетом од ми
меса и маркетинг” и „Прерада воћа и поврћа и маркетинг” тачка
нимум 20 и максимум 1.000 говеда и/или минимум 150 и макси
1) речи: „20.000 евра” замењују се речима: „10.000 евра”.
мум 1.000 оваца и коза и/или минимум 30 и максимум 400 крмача,
У пододељку 8.6.11. Интензитет помоћи и стопа учешћа ЕУ,
и/или минимум 100 и максимум 10.000 товних свиња и/или мини
став 3. тач. 1) и 2) мењају се и гласе:
мум 4.000 и максимум 50.000 бројлера по турнусу, на крају инве
„1) минимални износ 5.000 евра;
стиције су прихватљива за:”.
2) максимални износ 300.000 евра.”.
У ставу 6. уводна реченица мења се и гласи: „Пољопривред
У одељку 8.7. ТЕХНИЧКА ПОМОЋ, пододељак 8.7.8. При
хватљиви трошкови, у тачки 8) реч: „руралног” брише се.
на газдинства са капацитетом од најмање 0,5 ha до 5 ha заштићеног
У глави X. ИНФОРМАЦИЈЕ О КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ ИПАРД II ПРОГРАМА СА МЕРАМА ФИНАНСИРАНИМ ИЗ ДРУ
ГИХ (ДРЖАВНИХ ИЛИ МЕЂУНАРОДНИХ) ИЗВОРА, одељак 10.3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАЗГРАНИЧЕЊЕ И КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ
ИПАРД МЕРА И ДРЖАВНЕ ПОЛИТИКЕ, табела 24: Разграничење и комплементарност ИПАРД II програма и НПРР мења се и гласи:
„Tабела 24: Разграничење и комплементарност ИПАРД II програма и НПРР
Meрa
Инвестиције у
физичку имовину
пољопривредних
газдинстава

Сектор
Сектор млека

ИПАРД
КОРИСНИК
– Пољопривредна газдинства са минимум 20 до максимум 300
крава на крају инвестиције.
ПОДРШКА
– Инвестирање у изградњу и/или реконструкцију и/или опремање 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 резервоара 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.

Сектор млека

НПРР14
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 газдинства 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 специфичних критеријума.

ПОДРШКА
– Куповина животиња (млечне краве, овце и козе)
– Инвестирање у изградњу/ проширење/ адаптацију/ модернизацију и/или у опрему за штале за краве музаре, укључујући опремање постројења за производњу млека (за мужу у отвореном или
затвореном систему, за објекте за хлађење и складиштење);
– Инвестирање у изградњу/ проширење/ адаптацију/ модернизацију објеката за чување сточне хране и/или опрема/механизација
за припрему, рад, дистрибуцију и чување хране и сточне хране на
пољопривредном газдинству;
КОРИСНИК
– Инвестирање у изградњу/ проширење/ адаптацију/ модерниПољопривредна газдинства са више од 300 крава на почетку
зацију објеката за управљање, чување и прераду стајњака и/или
инвестиција.
механизацију/опрему за одлагање, чување и коришћење стајњака;
– Изградња/проширење/адаптација просторија за мужу;
ПОДРШКА
– Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у
– Изградња и/или реконструкција капацитета за рад и/или
специфична опрема и механизација објеката за коришћење и рад слободном и везаном систему држања;
– Набавка преносне опреме за мужу;
са стајњаком;
– Набавка опреме за хлађење и складиштење млека.
– Инвестиције на пољопривредном газдинству у производњу
енергије из обновљивих извора.
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КОРИСНИК
– Пољопривредна газдинства са укупним капацитетом од минимум 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 опремање 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 капацитетом 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 квалитетних 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 дистКОРИСНИК
Пољопривредна газдинства са више од 1.000 говеда или више од рибуцију хране и сточне хране (сена, силаже, сенаже) на пољопри1.000 оваца и коза или више од 10.000 свиња или више од 50.000 вредном газдинству, електричних ормара и термалних појила;
– Изградња/проширење/адаптација/модернизација објеката за
бројлер пилића на почетку инвестиције.
руковање, складиштење и коришћење стајњака у случају чувања у
затвореном на пољопривредном газдинству и куповина опреме и
ПОДРШКА
механизације у те сврхе;
– Изградња и/или реконструкција капацитета за одлагање
– Изградња/проширење/адаптација/модернизација боксева за
стајњака и/или специфичну опрему и механизацију за рад са
крмаче, узгој прасића.
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;

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

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.

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, производњу 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 стакленике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, 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 тржиште (опрема за паковање и набавка машина за прање, полирање,
чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка
палета за дугорочно складиштење производа).

20. септембар 2017.
Поврће

Остали усеви
(житарице,
уљарице,
шећерна репа)
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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.

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
– Куповина трактора (до 100 kW), механизације и опреме
– Изградња/проширење/обнова/модернизација стакленика и
пластеника (прекривених стаклом и/или пластиком) као и куповина 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.

ПОДРШКА
– Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и
наводњавање за повртарску производњу (укључујући и производњу расада и цвећарство) на отвореном пољу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних 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 стакленике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, 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 паковање производа, као и набавка палета за дугорочно складиштење
производа).

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

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

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

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 50–100 ha земљишта
под осталим усевима.

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

ПОДРШКА
ПОДРШКА
– Куповина механизације и машина (осим комбајна) за пољопри- – Набавка машина и механизације која није обухваћена Листом
вредну производњу и изградња објеката за складиштење, као и
прихватљивих трошкова – ЛПТ у ИПАРД програму.
опремање.
КОРИСНИК
– Пољопривредна газдинства која имају преко 100 ha земљишта
под осталим усевима.
ПОДРШКА
– Изградња/ проширење/ обнова/ модернизација и опремање
објеката за складиштење.
Инвестиције у
Сектор млека
физичку имовину
које се тичу прераде и маркетинга
пољопривредних
производа и производа рибарства

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 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 послоПОДРШКА
вања обухвата прераду на газдинству.
– 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 испитивање 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.
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КОРИСНИК
Подршка за инвестирање у физичку имовину која се односи на
– Предузетници и правна лица/предузећа – кланице са минимал- производњу и маркетинг пољопривредних производа и производа
ним капацитетом од 8 радних сати за: 10 говеда или 50 свиња
рибарства биће обезбеђена кроз ИПАРД II програм.
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 одлагање 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.

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, пастеризација, сушење, замрзавање, итд.), опреме за паковање и обележавање, 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).

Диверзификација
руралне економије

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 пословања обухвата прераду на газдинству.

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 радиности и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава.
ПОДРШКА
– Изградња, реконструкција и адаптација објеката за бављење сеоским туризмом као и набавка опреме за пружање угоститељских
ПОДРШКА
угоститељских услуга у угоститељским објектима у домаћој
Инвестирање у изградњу и/или реконструкцију и/или опремање радиности или сеоском туристичком домаћинству;
– Набавка опреме и алата ради очувања и унапређења старих и
објеката за пружање туристичких и угоститељских услуга,
попут соба, ресторана и других објеката, укључујући објекте на- уметничких заната, односно послова домаће радиности.
мењене рекреацији, игри, туристичким камповима, унапређење
Додата вредност прерадом производа на пољопривредном
простора на отвореном (за јахање, риболов на површинским
газдинству
водама, бициклизам, тематске руте, стазе за јахање), трошкови
КОРИСНИК
маркетинга попут штампања промотивног материјала, пра– Физичка лица произвођачи малих количина хране биљног
вљење/ одржавање интернет странице.
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 винарство 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 газдинству.
КОРИСНИК
– Физичка лица која су регистрована као пољопривредни
произвођачи у руралним подручјима или су чланови пољопривредних 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).

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 репроматеријал (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 извора за сопствену потрошњу (соларне електране, хидроелектране,
ветрогенераторе, електране на биомасу, измењивачке пумпе).
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КОРИСНИК
– Активна регистрована пољопривредна газдинства – физичка
лица (укључујући предузетнике);
– Правна лица.

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

ПОДРШКА
– Подршка ће бити обезбеђена само за узгој биља (житарица,
уљарица, поврћа, узгој воћа и грожђа и узгој ароматичног/лековитог биља) који је сертификован као органски или је у фази
конверзије.

ПОДРШКА
– ex situ очување биљних генетичких ресурса у Банци биљних гена
и институцијама које чувају колекције;
– in situ/on farm 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
– ex situ очување животињских генетичких ресурса у банци животињских гена;
– in situ очување животињских генетичких ресурса на пољопривредном газдинству.
КОРИСНИК
– Физичка лица и правна лица уписана у Регистар пољопривредних 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 пољопривредних 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 имплементације метода органске производње (биљна и животињска
органска производња).
КОРИСНИК
– Физичка лица и правна лица уписана у Регистар пољопривредних 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 националним 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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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 транснационалне пројекте”.

LEADER подршка обиће омогућена само кроз ИПАРД програм. До
2017. године НПРР ће подржати оснивање партнерстава и припрему 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 глави XI. ОПИС ОПЕРАТИВНЕ СТРУКТУРЕ, УКЉУЧУ
ЈУЋИ ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНУ, одељак 11.1. ОПИС ОПЕРАТИВ
НЕ СТРУКТУРЕ И ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ ЊЕНИХ ОГРАНАКА,
пододељак 11.1.2. ИПАРД Агенција, став 3. у уводној реченици
речи: „чланом 9. СС” замењују се речима: „чланом 10. СС”.
У одељку 11.2. ОПИС СИСТЕМА ЗА ПРАЋЕЊЕ И ПРО
ЦЕНУ, УКЉУЧУЈУЋИ И ПРЕДВИЂЕНИ САСТАВ ОДБОРА ЗА
ПРАЋЕЊЕ, пододељак 11.2.1. Праћење, став 2. речи: „чланом 46.
СС” замењују се речима: „чланом 52. СС”.
У пододељку 11.2.2. Вредновање, став 6. речи: „чланом 53.
СС” замењују се речима: „чланом 58. СС”.
У пододељку 11.2.3. Извештавање, став 1. речи: „чланом 54.
СС” замењују се речима: „чланом 59. СС”.
У глави XVIII. назив ПРИЛОГА 4 – „Списак насеља у пла
нинским подручјима” замењује се новим називом: „Подручја са
отежаним условима рада у пољопривреди”.
Речи: „ПРИЛОГ 5 – Списак насеља у подручјима са отежа
ним условима рада у пољопривреди” бришу се.
Речи: „ПРИЛОГ 6” замењују се речима: „ПРИЛОГ 5”, а речи:
„ПРИЛОГ 7” замењују се речима: „ПРИЛОГ 6”
ПРИЛОГ 3 и ПРИЛОГ 4 који су одштампани уз ИПАРД про
грам за Републику Србију за период 2014–2010. године („Службе
ни гласник РС”, број 30/16) и чине његов саставни део, замењују
се новим ПРИЛОГОМ 3 и ПРИЛОГОМ 4 који су одштампани уз
овај програм и чине његов саставни део.
У целом тексту програма речи: „Прилог 6” у датом падежу
замењују се речима: „Прилог 5” у одговарајућем падежу, а речи:
„Прилог 7” у датом падежу замењују се речима: „Прилог 6” у од
говарајућем падежу.

ПРИЛОГ 3
МИНИМАЛНИ НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ
Минимални национ
 ални стандарди за меру: „Инвестиције у
физичку имовину пољопривредних газдинстава”
1) Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон и 101/16)
(1) Правилник о одређивању подручја са отежаним условима
рада у пољопривреди („Службени гласник РС”, број 39/16);
(2) Правилник о упису у Регистар пољопривредних газдин
става и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус
пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 17/13,
102/15, 6/16 и 46/17).
2) Закон о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05,
30/10 и 93/12)
(1) Правилник о регистрацији, односно одобравању објек
та за узгој, држање и промет животиња („Службени гласник РС”,
број 36/17);
(2) Правилник о општим и посебним условима хигијене хра
не за животиње („Службени гласник РС”, број 78/10).

3) Закон о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09,
93/12 и 14/16)
(1) Правилник о условима у погледу објеката и опреме које
морају испуњавати одгајивачке организације и организације са по
себним овлашћењима, као и о условима у погледу стручног кадра
које морају испуњавати организације са посебним овлашћењима
(„Службени гласник РС”, број 103/09);
(2) Правилник о садржини и обрасцу захтева за упис у реги
стар одгајивачких организација и организација са посебним овла
шћењима, као и садржини и начину вођења тог регистра („Слу
жбени гласник РС”, број 67/09).
4) Закон о добробити животиња („Службени гласник РС”,
број 41/09)
(1) Правилник о условима за добробит животиња у погледу
простора за животиње, просторија и опреме у објектима у који
ма се држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне
сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и ка
тегорија животиња, као и садржини и начин вођења евиденције о
животињама („Службени гласник РС”, бр. 6/10 и 57/14);
(2) Правилник о начину обележавања и регистрације говеда,
као и о службеној контроли обележавања и регистрације говеда
(„Службени гласник РС”, број 102/14);
(3) Правилник о начину обележавања и регистрације свиња,
као и о службеној контроли идентификације, обележавања и реги
страције свиња („Службени гласник РС”, број 94/10);
(4) Правилник о начину обележавања и регистрације оваца и
коза, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и
регистрације оваца и коза („Службени гласник РС”, бр. 6/11 и 57/11);
(5) Правилник о начину обележавања и регистрације копи
тара, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и
регистрације копитара („Службени гласник РС”, број 72/10);
5) Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС,
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14);
6) Закон о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09)
(1) Правилник о садржини захтева о потреби процене ути
цаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије
о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
број 69/05);
7) Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гла
сник РС”, бр. 101/05 и 91/15)
(1) Правилник о поступку утврђивања испуњености пропи
саних услова у области безбедности и здравља на раду („Службе
ни гласник РС”, број 60/06);
8) Закон о општем управном поступку („Службени гласник
РС”, број 18/16);
Минимални национални стандарди за меру: „Инвестиције
у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопри
вредних производа и производа рибарства”
1) Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник РС”, бр. 41/09, 30/10 – др. закон и 101/16)
(1) Правилник о одређивању подручја са отежаним условима
рада у пољопривреди („Службени гласник РС”, број 39/16);
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(2) Правилник о упису у Регистар пољопривредних газдин
става и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус
пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 17/13,
102/15, 6/16 и 46/17).
2) Закон о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05,
30/10 и 93/12)
(1) Правилник о ветеринарско-санитарним условима, одно
сно општим и посебним условима за хигијену хране животињског
порекла, као и о условима хигијене хране животињског порекла
(„Службени гласник РС”, бр. 25/11 и 27/14);
(2) Правилник о начину разврставања и поступања са спо
редним производима животињског порекла ветеринарско-сани
тарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и
уништавање споредних производа животињског порекла, начину
спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за
сточна гробља и јаме гробнице („Службени гласник РС”, бр. 31/11,
97/13, 15/15 и 61/17);
3) Закон о добробити животиња („Службени гласник РС”,
број 41/09)
(1) Правилник о условима и средствима за лишавање живо
тиња живота, начину поступања са животињама непосредно пре
клања, начину омамљивања и искрварења животиња, условима и
начину клања животиња без претходног омамљивања, као и про
граму обуке о добробити животиња током клања („Службени гла
сник РС”, број 14/10).
4) Закон о безбедности хране („Службени гласник РС”, број
41/09);
(1) Правилник о условима хигијене хране („Службени гла
сник РС”, број 73/10);
(2) Правилник о општим и посебним условима хигијене хране
у било којој фази производње, прераде и промета („Службени гла
сник РС”, број 72/10) („Микробиолошки критеријуми за храну”).
5) Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног
порекла („Службени гласник РС”, бр. 25/96 и 101/05 – др. закон)
(1) Правилник о ближим условима за производњу и промет
прехрамбених производа биљног порекла („Службени гласник
РС”, број 50/96)
6) Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС,
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14);
7) Закон о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09)
(1) Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и
садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 69/05);
8) Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гла
сник РС”, бр. 101/05 и 91/15)
(1) Правилник о поступку утврђивања испуњености пропи
саних услова у области безбедности и здравља на раду („Службе
ни гласник РС”, број 60/06);
9) Закон о општем управном поступку („Службени гласник
РС”, број 18/16);
Минимални национални стандарди за меру: „Диверзифика
ција пољопривредних газдинстава и развој пословања”
1) Закон о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
99/11 – др. закон, 93/12 и 84/15)
(1) Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских
објеката за смештај („Службени гласник РС”, бр. 83/16 и 30/17);
(2) Правилник о условима и начину обављања угоститељске
делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврстава
њу угоститељских објеката и минимално техничким условима за
уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник
РС”, бр. 48/12 и 58/16);
(3) Правилник о минималним техничким и санитарно-хи
гијенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћој
радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гла
сник РС”, бр. 41/10 и 48/12 – др. правилник).
ПРИЛОГ 4
ПОДРУЧЈА СА ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА РАДА
У ПОЉОПРИВРЕДИ
Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди одре
ђена су Правилником о одређивању подручја са отежаним услови
ма рада у пољопривреди („Службени гласник РС”, број 39/16), за
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период од три године. Статус подручја са отежаним условима рада
у пољопривреди има насељено место на територији општине, од
носно града или цела територија општине, односно сва насељена
места на територији општине која испуњавају бар један од следе
ћих критеријума, и то:
1) налазе се у планинским подручјима на просечној надмор
ској висини од 500 и преко 500 метара, према подацима Републич
ког геодетског завода;
2) налазе се у границама подручја националног парка одређе
ним Законом о националним парковима („Службени гласник РС”,
број 84/15);
3) имају број запослених мањи од 100 на 1000 становника, пре
ма подацима које је објавио Републички завод за статистику у публи
кацији општине и региони у Републици Србији из 2015. године.
Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди која
испуњавају критеријум из става 1. тачка 1) дата су у Табели 1 –
Списак насеља у планинским подручјима.
Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди која
испуњавају један од критеријума из става 1. тач. 2) и 3) дата су у
Табели 2 – Остала подручја са отежаним условима рада у пољо
привреди.
ТАБЕЛА 1
СПИСАК НАСЕЉА У ПЛАНИНСКИМ ПОДРУЧЈИМА
Редни
број
1.

ОПШТИНА/ГРАД
Александровац

НАСЕЉЕ
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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ОПШТИНА/ГРАД
Бабушница

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД
Пепељ

Бабушница

Перућац

Бердуј

Пилица

Берин Извор

Придоли

Богдановац

Растиште

Братишевац

Рача

Брестов Дол

Рогачица

Вава

Сијерач

Валниш

Солотуша

Велико Боњинце

Стрмово

Војници
Врело

Церје
6.

Бела Паланка

Бежиште

Горње Крњино

Вета

Горњи Стрижевац

Витановац

Горчинце

Врандол

Грнчар

Вргудинац

Дол

Горња Глама

Доње Крњино

Горња Коритница

Доњи Стрижевац

Горњи Рињ

Драгинац

Градиште

Дучевац

Дивљана

Завидинце

Долац (село)

Звонце

Доња Глама

Извор

Доња Коритница

Јасенов Дел

Доњи Рињ

Калуђерово

Дражево

Камбелевац

Клисура

Кијевац

Козја

Лесковица

Космовац

Линово

Крупац

Љуберађа

Мирановац

Масуровац

Мирановачка Кула

Нашушковица

Мокра

Остатовица

Ново Село

Пресека

Ореовац

Проваљеник

Пајеж

Радињинце

Теловац

Радосињ

Топоница

Радошевац

Црнче

Раков Дол

Бајина Башта

Бабин Кал

Вучи Дел

Ракита

5.

НАСЕЉЕ

Александровац

Шљивовик
7.

Блаце

Више Село

Раљин

Врбовац

Ресник

Горња Јошаница

Стол

Горње Гргуре

Стрелац

Доња Рашица

Студена

Дрешница

Сурачево

Качапор

Црвена Јабука

Музаће

Штрбовац

Попова

Бесеровина

Пребреза

Гвоздац

Претрешња

Добротин

Придворица

Драксин

Рашица

Дуб

Сибница

Заглавак
Заовине

Џепница
8.

Бојник

Боринце

Зарожје

Добра Вода

Зауглине

Ивање

Злодол

Магаш

Јагоштица

Мајковац

Јакаљ
Јеловик

Ображда
9.

Бољевац

Боговина

Коњска Река

Добро Поље

Љештанско

Јабланица

Мала Река

Криви Вир

Овчиња

Луково

Оклетац

Мали Извор
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број

10.

11.
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ОПШТИНА/ГРАД

Бор

Босилеград

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД
Дренова

Подгорац

Дртевци

Ртањ

Ђерекаре

Рујиште

Жарево

Бор

Жиљци

Бучје

Жуње

Горњане

Иричићи

Злот

Кнежево

Кривељ

Кобиље

Лука

Ковизле

Танда

Кочине

Топла

Крива Река

Барје

Ливађе

Белут

Мала Грабовница

Бистар

Милентија

Босилеград

Осреци

Бранковци

Паљевштица

Бресница

Равниште

Буцељево

Радманово

Голеш

Радуње

Гложје

Рибари

Горња Љубата

Стануловиће

Горња Лисина

Судимља

Горња Ржана

Тршановци

Горње Тламино

Чокотар

Грујинци
Доганица

12.

Брус

НАСЕЉЕ

Мирово

Шошиће
13.

Бујановац

Бараљевац

Доња Љубата

Биљача

Доња Лисина

Богдановац

Доња Ржана

Братоселце

Доње Тламино

Брезница

Дукат

Брњаре

Жеравино

Буштрање

Зли Дол

Велики Трновац

Извор

Воганце

Јарешник

Врбан

Караманица

Добросин

Милевци

Доње Ново Село

Млекоминци

Дрежница

Мусуљ

Ђордевац

Назарица

Зарбинце

Паралово

Јабланица

Плоча

Јастребац

Радичевци

Кленике

Рајчиловци

Клиновац

Ресен

Кончуљ

Рибарци

Кошарно

Рикачево

Куштица

Црноштица

Летовица

Батоте

Лопардинце

Бело Поље

Лукарце

Блажево

Лучане

Бозољин

Мали Трновац

Боранци

Муховац

Брђани

Неговац

Брзеће

Несалце

Будиловина

Ново Село

Велика Грабовница

Претина

Витоше

Прибовце

Влајковци

Равно Бучје

Горње Левиће

Русце

Горњи Липовац

Света Петка

Град

Себрат

Градац

Сејаце

Грашевци

Спанчевац

Домишевина

Старац

Доње Левиће

Сухарно

Доњи Липовац

Трејак
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ОПШТИНА/ГРАД

Ваљево

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД
Комарица

Чар

Липовица

Бачевци

Острц

Брезовице

Пржојне

Вујиновача

Равна Гора

Горње Лесковице

Равни Дел

Доње Лесковице

Самарница

Дивчибаре

Средор

Мијачи

Страњево

Пријездић
Равње

15.

16.

Владичин Хан

Власотинце

НАСЕЉЕ

Узово

Црна Бара
17.

Врање

Барбарушинце

Ребељ

Барелић

Ситарице

Бели Брег

Станина Река

Бојин Дел

Совач

Буљесовце

Суводање

Буштрање

Сушица

Вишевце

Таор

Власе

Тубравић

Врање

Бачвиште

Вртогош

Белановце

Големо Село

Белишево

Горња Отуља

Богошево

Горње Жапско

Брестово

Горње Пунушевце

Гариње

Горње Требешиње

Горње Јабуково

Градња

Доње Јабуково

Добрејанце

Зебинце

Доње Пунушевце

Јагњило

Драгобужде

Јастребац

Дреновац

Јовац

Дубница

Кацапун

Дулан

Козница

Дупељево

Копитарце

Катун

Костомлатица

Клашнице

Кукавица

Копањане

Куново

Коћура

Лебет

Крушева Глава

Летовиште

Лалинце

Љутеж

Лепчинце

Мањак

Луково

Мртвица

Марганце

Островица

Мечковац

Равна Река

Мијаковце

Рдово

Мијовце

Репиште

Миливојце

Ружић

Наставце

Солачка Сена

Нова Брезовица

Срнећи Дол

Обличка Сена

Алексине

Оштра Глава

Борин До

Пљачковица

Брезовица

Преображење

Горња Лопушња

Рождаце

Горњи Дејан

Русце

Горњи Орах

Сикирје

Горњи Присјан

Смиљевић

Градиште

Содерце

Гумериште

Средњи Дел

Гуњетина

Станце

Доња Лопушња

Стара Брезовица

Доње Гаре

Стрешак

Доњи Присјан

Струганица

Добровиш

Студена

Златићево

Сурдул

Јаворје

Тесовиште

Јаковљево

Тибужде

Јастребац

Трстена

Козило

Тумба
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ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД
Равна Река

Урманица

Сењски Рудник

Ушевце

Сладаја

Честелин
18.

19.

20.

21.

Врањска Бања

Врњачка Бања

Гаџин Хан

Горњи Милановац

Бабина Пољана

Стрмостен
23.

Димитровград

Бански Дол

Дуга Лука

Барје

Изумно

Бачево

Клисурица

Било

Крива Феја

Браћевци

Корбевац

Бребевница

Корбул

Верзар

Лева Река

Височки Одоровци

Липовац

Влковија

Несврта

Врапча

Првонек

Гојин Дол

Себеврање

Горња Невља

Сливница

Горњи Криводол

Стари Глог

Градиње

Топлац

Грапа

Црни Врх

Гуленовци

Гоч

Димитровград

Отроци

Доња Невља

Рсавци

Доњи Криводол

Станишинци

Драговита

Велики Вртоп

Жељуша

Велики Крчимир

Изатовци

Виландрица

Искровци

Гаре

Каменица

Горње Драговље

Куса Врана

Горњи Душник

Лукавица

Доње Драговље

Мазгош

Јагличје

Мојинци

Калетинац

Паскашија

Копривница

Петачинци

Личје

Петерлаш

Мали Вртоп

Планиница

Мали Крчимир

Поганово

Овсињинац

Прача

Семче

Протопопинци

Сопотница

Радејна

Ћелије

Сенокос

Шебет

Скрвеница

Бело Поље

Сливница

Бершићи

Смиловци

Брајићи

Трнски Одоровци
24.

Жагубица

Жагубица

Брезна

Изварица

Гојна Гора

Јошаница

Горња Црнућа

Лазница

Горњи Бањани

Липе

Горњи Бранетићи

Милановац

Грабовица

Осаница

Доња Врбава

Селиште

Дренова
Дружетићи

Суви До
25.

Житорађа

Асановац

26.

Зајечар

Ласово

27.

Ивањица

Бедина Варош

Јабланица
Коштунићи

Зладовац

Мајдан
Полом

Деспотовац

Бољев Дол

Бујковац

Богданица

22.

НАСЕЉЕ

Ћурковица

Мариновац

Рудник

Братљево

Сврачковци

Брезова

Срезојевци

Брусник

Теочин

Будожеља

Баре

Буковица

Жидиље

Васиљевићи

Јеловац

Вионица

Маквиште

Врмбаје

41
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Редни
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ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Вучак

Папратна

Глеђица

Понор

Градац

Причевац

Дајићи

Равно Бучје

Девићи

Радичевац

Деретин

Репушница

Добри До

Сврљишка Топла

Дубрава

Скробница

Ерчеге

Стањинац

Јаворска Равна Гора

Старо Корито

Катићи

Татрасница

Клекова

Ћуштица

Ковиље

Црни Врх

Комадине

Шарбановац

Коритник

Шести Габар

Косовица
Куманица

Шуман Топла
30.

Косјерић

Бјелоперица

Кушићи

Варда

Лиса

Галовићи

Луке

Годечево

Мана

Годљево

Маскова

Горња Полошница

Медовине

Доња Полошница

Међуречје

Дреновци

Мочиоци

Дубница

Опаљеник

Косјерић (село)

Осоница

Маковиште

Пресека

Мионица

Прилике

Мрчићи

Равна Гора

Мушићи

Радаљево

Парамун

Ровине

Радановци

Рокци

Росићи

Свештица

Руда Буква

Сивчина

Сеча Река

Смиљевац

Скакавци

Чечина

Стојићи

Шареник

Субјел

Шуме

Тубићи
Цикоте

28.

Кнић

Бајчетина

29.

Књажевац

Алдина Река
Алдинац

Шеврљуге
31.

Крагујевац

Аџине Ливаде

Балинац

Дулене

Балта Бериловац

Каменица

Бањски Орешац

Љубичевац

Бели Поток
Божиновац

Рамаћа
32.

Краљево

Баре

Бучје

Бзовик

Васиљ

Богутовац

Видовац

Бојанићи

Влашко Поље

Борово

Вртовац

Брезна

Габровница

Брезова

Дејановац

Бресник

Дрвник

Врх

Зоруновац

Гледић

Зубетинац

Гокчаница

Иново

Долац

Јаловик Извор

Дражиниће

Јања

Ђаково

Кожељ

Замчање

Крента

Засад

Локва

Каменица

Мањинац

Камењани

Миљковац

Лопатница

Мучибаба

Маглич

Ново Корито

Матаруге

Ошљане

Међуречје

20. септембар 2017.
Редни
број

33.

34.

35.

Број 84

ОПШТИНА/ГРАД

Крупањ

Крушевац

Куршумлија

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Мељаница

Мачја Стена

Милиће

Мердаре

Мланча

Мерћез

Орља Глава

Механе

Плана

Мирница

Полумир

Мрча

Предоле

Невада

Раваница

Орловац

Река

Паваштица

Рудно

Парада

Рудњак

Пачарађа

Савово

Перуника

Станча

Пљаково

Тадење

Преветица

Тепече

Прекорађа

Толишница

Пролом

Трговиште

Равни Шорт

Ушће

Растелица

Церје

Рача

Богоштица

Рударе

Брштица

Сагоњево

Кржава

Самоково

Планина

Свињиште

Томањ

Секирача

Шљивова

Селиште

Бољевац

Селова

Буци

Сеоце

Наупаре

Спанце

Петина

Тачевац

Рибарска Бања

Тијовац

Рлица

Требиње

Сеземче

Трећак

Срндаље

Трмка

Бабица

Трн

Баћоглава

Трпезe

Васиљевац

Шатра

Велико Пупавце

Штава

Висока

36.

Кучево

Церемошња

Влахиња

37.

Лебане

Бувце

Врело

Дрводељ

Вукојевац

Клајић

Горње Точане

Липовица

Дабиновац

Петровац

Дегрмен

Пороштица

Дединац

Радевце

Дешишка

Рафуна

Добри До
Дубрава

Слишане
38.

Лесковац

Бабичко

Ђаке

Бистрица

Жалица

Боћевица

Жегрова

Бричевље

Жуч

Букова Глава

Заграђе

Велика Сејаница

Зебица

Виље Коло

Иван Кула

Вучје

Игриште

Гагинце

Коњува

Голема Њива

Космача

Горина

Крток

Горња Купиновица

Купиново

Граово

Куршумлијска Бања

Дедина Бара

Кутлово

Јарсеново

Луково

Калуђерце

Љутова

Ковачева Бара

Љуша

Крпејце

Магово

Личин Дол

Мала Косаница

Мелово

Матарова

Мрковица
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Редни
број

39.

20. септембар 2017.

ОПШТИНА/ГРАД

Лучани

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Накривањ

Дренце

Несврта

Ђулекаре

Ново Село

Капит

Ораовица (код Грделице)

Леце

Оруглица

Мала Браина

Падеж

Маровац

Палојце

Маћедонце

Пискупово

Маћедонце (Реткоцерско)

Предејане (село)

Медевце

Равни Дел

Мркоње

Слатина

Петриље

Ступница

Пороштица

Сушевље

Пусто Шилово

Тулово

Равна Бања

Црвени Брег

Реткоцер

Црковница

Свирце

Црцавац

Сијарина

Чукљеник

Сијаринска Бања

Бели Камен

Спонце

Вича

Средњи Бучумет

Властељице

Стара Бања

Вучковица

Стубла

Горачићи

Туларе

Горња Краварица

Тупале

Горњи Дубац
Граб

Чокотин
44.

Мерошина

Девча

45.

Мионица

Горњи Лајковац

Губеревци
Доњи Дубац

Чубура

Дучаловићи

Мратишић

Зеоке

Осеченица

Каона

Крчмар

Котража
Лучани (село)

Планиница
46.

Неготин

Поповица

Милатовићи

47.

Ниш – општина Црвени Крст

Лесковик

Пшаник

48.

Ниш – општина Нишка Бања

Банцарево

Ртари

Горња Студена

Рти

Доња Студена

40.

Љиг

Ба

Коритњак

41.

Љубовија

Горња Љубовиђа

Куновица

Горња Оровица

Манастир

Горње Кошље

Равни До

Грчић

Радикина Бара

Дрлаче

Раутово

Леовић

Сићево

Оровичка Планина

49.

Ниш – општина Палилула

Бербатово

Постење

50.

Ниш – општина Пантелеј

Врело

Рујевац

Ореовац

Савковић
Селенац

42.

43.

Мајданпек

Медвеђа

Церје
51.

Нова Варош

Акмачићи

Соколац

Амзићи

Торник

Бистрица

Цапарић

Божетићи

Влаоле

Брдо

Дебели Луг

Буковик

Јасиково

Бурађа

Лесково

Вилови

Богуновац

Вранеша

Боровац

Горња Бела Река

Варадин

Горње Трудово

Велика Браина

Дебеља

Врапце

Доња Бела Река

Горња Лапаштица

Драглица

Горњи Бучумет

Дражевићи

Горњи Гајтан

Дрмановићи

Грбавце

Јасеново

Губавце

Комарани

Доња Лапаштица

Кућани

Доњи Гајтан

Љепојевићи

20. септембар 2017.
Редни
број

52.

Број 84

ОПШТИНА/ГРАД

Нови Пазар

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Мишевићи

Неготинац

Негбина

Нови Пазар

Нова Варош

Одојевиће

Ојковица

Окосе

Радијевићи

Осаоница

Радоиња

Осоје

Рутоши

Охоље

Сеништа

Павље

Тиква

Паралово

Тисовица

Пасји Поток

Трудово

Пиларета

Челице

Побрђе

Штитково

Пожега

Алуловиће

Пожежина

Бајевица

Полокце

Бања

Попе

Баре

Постење

Батњик

Прћенова

Бекова

Пуста Тушимља

Беле Воде

Пустовлах

Ботуровина

Радаљица

Брђани

Рајетиће

Брестово

Рајковиће

Варево

Рајчиновићка Трнава

Вевер

Рајчиновиће

Видово

Раковац

Витковиће

Раст

Војковиће

Себечево

Војниће

Ситниче

Врановина

Скуково

Вучиниће

Слатина

Вучја Локва

Смилов Лаз

Голице

Средња Тушимља

Горња Тушимља

Страдово

Гошево

Судско Село

Грађановиће

Тенково

Грачане

Трнава

Грубетиће

Туново

Дежева

Хотково

Дојиновиће

Цоковиће

Долац

Чашић Долац

Дољани

Шавци

Драгочево

Шароње

Драмиће
Жуњевиће

Штитаре
53.

Осечина

Забрђе

Скадар

Златаре
Иванча

Царина
54.

Параћин

Избице

Клачевица
Горња Мутница

Јабланица
Јавор

Драгодол

Буљане
55.

Пирот

Базовик

Јанча

Басара

Јова

Бела

Кашаљ

Бериловац

Ковачево

Беровица

Кожље

Брлог

Копривница

Велика Лукања

Косуриће

Велики Суводол

Крушево

Височка Ржана

Кузмичево

Власи

Леча

Горња Држина

Лопужње

Гостуша

Лукаре

Градашница

Лукарско Гошево

Добри До

Лукоцрево

Дојкинци

Мишчиће

Засковци

Мур

Извор

Мухово

Јалботина

45
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Редни
број
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ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД
Љаник

Камик

Мађаре

Копривштица

Миратовац

Костур

Норча

Крупац

Ораовица

Куманово

Печено

Мали Суводол

Прешево

Милојковац

Рајинце

Мирковци

Ранатовце

Нишор

Рељан

Нови Завој

Свињиште

Обреновац

Сефер

Ореовица

Славујевац

Орља

Станевце

Осмакова

Стрезовце

Паклештица

Трнава

Пасјач
Петровац

56.

Пожега

Церевајка
58.

Прибој

Батковићи

Покревеник

Брезна

Понор

Бучје

Присјан

Добриловићи

Рагодеш

Живинице

Расница

Забрђе

Росомач

Забрњица

Рсовци

Заградина

Рудиње

Заостро

Сиња Глава

Јелача

Славиња

Калафати

Срећковац

Калуђеровићи

Станичење

Касидоли

Темска

Кратово

Топли До

Крњача

Церев Дел

Кукуровићи

Церова

Мажићи

Црноклиште

Милијеш

Чиниглавци

Плашће

Шугрин

Пожегрмац

Велика Јежевица

Прибојска Голеша

Горња Добриња

Прибојске Челице

Доња Добриња

Рача

Дражиновићи

Ритошићи

Душковци

Сјеверин

Засеље

Сочице

Лорет

Стрмац

Љутице

Херцеговачка Голеша

Мала Јежевица

Црнуговићи

Мршељи

Црнузи

Речице

Прешево

Бања

Планиница

Папратиште

57.

НАСЕЉЕ

Јеловица

Читлук
59.

Пријепоље

Аљиновићи

Роге

Балићи

Рупељево

Баре

Сврачково

Бискупићи

Средња Добриња

Бјелахова

Табановићи

Брајковац

Тометино Поље

Брвине

Алиђерце

Бродарево

Берчевац

Буковик

Бујић

Виницка

Буковац

Врбово

Буштрање

Гојаковићи

Гаре

Горње Бабине

Големи Дол

Горње Горачиће

Горња Шушаја

Горњи Страњани

Госпођинце

Гостун

Депце

Грачаница

Илинце

Гробнице

Курбалија

Дивци
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број

Број 84

ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД
Бресник

Доњи Страњани

Букулорам

Дренова

Бучинце

Душманићи

Велика Плана

Ђурашићи

Видовача

Забрдњи Тоци

Власово

Завинограђе

Водице

Залуг

Гласовик

Заступ

Горња Бресница

Звијезд

Горња Речица

Ивање

Горњи Статовац

Ивезићи

Грабовац

Избичањ

Добротић

Јабука

Доња Бресница

Јунчевићи

Доњи Статовац

Камена Гора

Драги Део

Караула

Житни Поток

Карошевина

Јабучево

Каћево

Јовине Ливаде

Кашице

Клисурица

Ковачевац

Крушевица

Копривна

Кожинце

Косатица

Костеница

Кошевине

Микуловац

Крушево

Миљковица

Кучин

Мрљак

Лучице

Нови Ђуровац

Матаруге

Обртинце

Међани

Пасјача

Мијани

Пестиш

Мијоска

Пискаље

Милаковићи

Ранкова Река

Милешево

Ргаје

Милошев До

Средњи Статовац

Миљевићи

Стари Ђуровац

Мрчковина

Старо Село

Мушковина

Товрљане

Ораовац

Трнови Лаз

Орашац

Џигољ

Осоје

Шевиш

Оштра Стијена

60.

Прокупље

НАСЕЉЕ

Доње Бабине

Широке Њиве

Поткрш

61.

Ражањ

Грабово

Поток

62.

Рашка

Бадањ

Правошево

Баљевац

Прањци

Бела Стена

Пријепоље

Бело Поље

Расно

Беоци

Ратајска

Биниће

Седобро

Биочин

Сељане

Боровиће

Сељашница

Боће

Скокуће

Брвеница

Слатина

Варево

Сопотница

Војмиловићи

Ташево

Вртине

Хисарџик

Гњилица

Хрта

Гостирадиће

Црквени Тоци

Градац

Чадиње

Драганићи

Чаушевићи

Жерађе

Џурово

Жутице

Арбанашка

Зарево

Баботинац

Јошаничка Бања

Бајчинце

Казновиће

Балчак

Карадак

Бели Камен

Ковачи

Богујевац

Копаоник

Бреговина

Корлаће
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ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ
Кравиће

Баре

Курићи

Бачија

Кућане

Биоц

Лисина

Блато

Луково

Богути

Милатковиће

Божов Поток

Муре

Бољаре

Ново Село

Боришиће

Панојевиће
Пискања
Плавково
Плешин
Побрђе
Покрвеник
Поцесје
Радошиће
Раковац
Рвати
Рудница
Себимиље
Семетеш
Супње
Тиоџе
Трнава
Црна Глава
Шипачина
Богалинац
Доброселица
Жупањевац
Каленићки Прњавор
Надрље
Сиљевица
Шљивица
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

65.

Севојно

НАСЕЉЕ
Аливеровиће
Багачиће

Павлица

64.

ОПШТИНА/ГРАД
Сјеница

Крушевица

Орахово

Рековац

66.

Кремиће

Носољин

63.

Редни
број

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

Рибаре

Међугор

Сливје

Милићи

Тијовац

Папиће

Црнољевица

Петрово Поље

Севојно

Плана

20. септембар 2017.
Редни
број
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ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД
Кијевац

Понорац

Клисура

Праља

Колуница

Раждагиња

Кострошевци

Расно

Лескова Бара

Распоганче

Масурица

Растеновиће

Мачкатица

Рашковиће

Ново Село

Сјеница

Паља

Скрадник

Рђавица

Страјиниће

Стајковце

Ступ

Стрезимировци

Сугубине

Сувојница

Сушица

Сурдулица

Трешњевица

Сухи Дол

Тријебине

Топли До

Тузиње

Топли Дол

Тутиће

Троскач

Увац
Угао

Ћурковица
69.

Топола

Урсуле
Фијуљ

68.

Сокобања

Сурдулица

Војковци
Гуришевци

Ушак

67.

НАСЕЉЕ

Пода

Јарменовци
70.

Трговиште

Бабина Пољана

Царичина

Барбаце

Цетановиће

Владовце

Црвско

Голочевац

Црчево

Горновац

Чедово

Горња Трница

Чипаље

Горњи Козји Дол

Читлук

Горњи Стајевац

Шаре

Дејанце

Штаваљ

Доња Трница

Шушуре

Доњи Козји Дол

Блендија

Доњи Стајевац

Врбовац

Думбија

Врмџа

Ђерекарце

Дуго Поље

Зладовце

Језеро

Калово

Јошаница

Лесница

Левовик

Мала Река

Милушинац

Марганце

Мужинац

Мездраја

Николинац

Нови Глог

Ново Село

Ново Село

Раденковац

Петровац

Ресник

Пролесје

Рујевица

Радовница

Сесалац

Рајчевце

Сокобања

Сурлица

Церовица

Трговиште

Читлук

Црвени Град

Шарбановац

Црна Река

Бацијевце

Црновце

Битврђа

Шајинце

Божица

Шапранце

Власина Округлица

Широка Планина

Власина Рид
Власина Стојковићева

Шумата Трница
71.

Трстеник

Горњи Дубич

Вучаделце

Лободер

Горња Козница

Рајинац

Горње Романовце

Планиница

Грознатовци
Дањино Село

Стублица
72.

Тутин

Араповиће

Дикава

Баљен

Доње Романовце

Батраге

Драјинци

Баћица

Дуги Дел

Биохане

Јелашница

Блаца
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ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Бовањ

Рибариће

Бороштица

Рудница

Браћак

Руђа

Брегови

Саш

Брнишево

Северни Кочарник

Бујковиће

Смолућа

Веље Поље

Старчевиће

Весениће

Струмце

Врапче

Суви До

Врба

Точилово

Глоговик

Тутин

Глухавица

Ћулије

Гнила

Црквине

Годово

Чаровина

Горњи Црниш

Чмањке

Градац

Чукоте

Гујиће

Шароње

Гурдијеље

Шипче

Гуцевиће
Девреч

Шпиљани
73.

Ужице

Биоска

Делимеђе

Буар

Детане

Витаси

Добри Дуб

Волујац

Добриње

Врутци

Долово

Гостиница

Драга

Губин До

Дубово

Дрежник

Дулебе

Дријетањ

Ђерекаре

Дубоко

Ервенице

Збојштица

Жирче

Злакуса

Жупа

Каран

Жуче

Качер

Западни Мојстир

Кесеровина

Изрок

Котроман

Источни Мојстир

Крвавци

Јабланица

Кремна

Јаребице

Кршање

Језгровиће

Љубање

Јелиће

Мокра Гора

Јужни Кочарник

Никојевићи

Ковачи

Пањак

Кониче

Пеар

Лескова

Поточање

Липица

Потпеће

Лукавица

Равни

Мелаје

Радуша

Митрова

Рибашевина

Морани

Скржути

Набоје

Стапари

Надумце

Стрмац

Намга

Трнава

Ноћаје
Ораше

Ужице
74.

Црна Трава

Бајинци

Орље

Банковци

Островица

Бистрица

Паљево

Брод

Пископовце

Вус

Пленибабе

Горње Гаре

Покрвеник

Градска

Попе

Дарковце

Попиће

Добро Поље

Потреб

Златанце

Пружањ

Јабуковик

Радуховце

Јовановце

Радуша

Кална

Рамошево

Криви Дел

Режевиће

Крстићево

20. септембар 2017.
Редни
број
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ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

5.

Голубац

Добра

Обрадовце
Острозуб
Павличина
Преслап
Рајчетине
Рупље
Састав Река

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

Црна Трава

Нови Карловци

Чука
Чајетина

Нови Сланкамен

Алин Поток

Стари Сланкамен

Бранешци

Чортановци

Голово

10.

Гостиље

Ириг

Гргетек

Дренова

Добродол

Жељине

Ириг

Златибор

Јазак

Јабланица

Крушедол Село

Крива Река

Крушедол Прњавор

Љубиш

Мала Ремета

Мачкат

Нерадин

Мушвете

Ривица

Раковица

Шатринци

Рожанство
Рудине
Саиновина
Семегњево
Сирогојно
Стубло
Трипкова
Трнава

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

Чајетина

Петроварадин

Шљивовица
Чачак

Велика Ремета
Врдник

Доброселица

76.

Брњица
Голубац

Млачиште

75.

51

16.

Бањица
Брезовица
Врнчани
Вујетинци
Горња Трепча
Јанчићи

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

20.

Сремска Митровица

Бешеновачки Прњавор

Стејановци

Премећа
Рајац

Гргуревци
Дивош
Лежимир

ТАБЕЛА 2

Манђелос
Чалма

ОСТАЛА ПОДРУЧЈА СА ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА РАДА
У ПОЉОПРИВРЕДИ
Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

1.

Бачка Паланка

Визић

2.

Беочин

Баноштор

Нештин
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

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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На основу члана 24. став 2. Закона о превозу путника у друм
ском саобраћају („Службени гласник РС”, број 68/15),
Mинистар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре до
носи

П РА В И Л Н И К
о испиту о професионалној оспособљености за послове
управљања превозом путника у друмском саобраћају
Члан 1.
Овим правилником уређују се програм, начин и висина тро
шкова полагања испита о професионалној оспособљености лица
одговорног за превоз за послове управљања превозом путника у
друмском саобраћају (у даљем тексту: испит).
Члан 2.
Испит се полаже по програму за полагање испита о професи
оналној оспособљености за послове управљања превозом путника
у друмском саобраћају (у даљем тексту: програм за полагање ис
пита), који садржи следеће области:
1) грађанско, трговинско, радно и фискално право;
2) пословно и финансијско руковођење предузећем;
3) приступ тржишту;
4) технички стандарди и технички аспекти експлоатације возила;
5) безбедност друмског саобраћаја и радно време посаде возила.
Програм испита о професионалној оспособљености за по
слове управљања превозом путника у друмском саобраћају од
штампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 3.
Испит се полаже пред комисијом која је образована у складу
са законом.
Комисија има три члана и секретара који обавља админи
стративне послове и води записник о полагању испита. Један члан
комисије врши функцију председника комисије.
Чланови комисије и секретар имају заменике.
Чланови комисије и секретар, односно њихови заменици, мо
рају имати стечено високо образовање из стручне области саобра
ћајно инжењерство, научне области економске или правне науке
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, односно специјалистичким
академским студијама, као и најмање пет година радног искуства
на пословима у вези са друмским превозом.
Члан 4.
Испити се организују у четири испитна рока у току године, и
то у фебруару, мају, септембру и новембру.
Датум, време, место полагања испита и списак кандидата са
уредним пријавама објављује се на интернет порталу министар
ства надлежног за послове саобраћаја (у даљем тексту: Министар
ство) најкасније десет дана пре утврђеног датума полагања.
Пријава за полагање испита подноси се Министарству најка
сније до истека месеца који претходи месецу у коме се организује
полагање испита.
Пријава поднета после истека рока из става 4. овог члана
сматра се пријавом за следећи испитни рок.
Члан 5.
Пријава за полагање испита садржи следеће податке о кан
дидату:
1) име, име једног родитеља и презиме;
2) датум и место рођења;
3) јединствени матични број грађана (ЈМБГ);
4) адресу пребивалишта;
5) број телефона и адресу електронске поште.
Уз пријаву се прилаже фотокопија личне карте кандидата, од
носно извод електронског читача личне карте са чипом и доказ о
уплати средстава на име трошкова полагања испита.

Члан 6.
Испит се полаже писмено и састоји се из два дела.
Први део испита је тест са 25 питања, и то по пет питања из
сваке области из програма за полагање испита. Одговор на свако
тест питање захтева избор једног од понуђених одговора или кра
так одговор.
Други део испита је писмени задатак који захтева анализу по
јединих ситуација и израду студије случаја.
Комисија на дан одржавања испита утврђује тест питања и
задатак за израду студије случаја.
Делови испита трају по 120 минута.
Члан 7.
Успех кандидата на испиту оцењује се оценом „положио”
или „није положио”.
Први део испита вреднује се процентом тачних одговора.
Други део испита вреднује се оценом „не задовољава”, „задо
вољава” или „добар”.
Оценом „не задовољава” оцењује се кандидат који је у пи
сменом задатку правилно извршио анализу мање од 50% задатих
ситуација, односно израдио студију случаја на основу анализе ма
ње од 50% задатих ситуација.
Оценом „задовољава” оцењује се кандидат који је у писме
ном задатку правилно извршио анализу најмање 50% задатих си
туација и, узимајући у обзир све извршене анализе, израдио сту
дију случаја.
Оценом „добар” оцењује се кандидат који је у писменом за
датку извршио анализу најмање 70% задатих ситуација и, узимају
ћи у обзир све извршене анализе, израдио студију случаја.
Оценом „положио” оцењује се кандидат:
1) који је у првом делу испита дао тачне одговоре на најмање
70% од укупног броја питања и најмање 40% тачних одговора из сва
ке области и у другом делу испита стекао оцену „задовољава”, или
2) који је у првом делу испита дао тачне одговоре на најмање
50% од укупног броја питања и најмање 40% тачних одговора из
сваке области и у другом делу испита стекао оцену „добар”.
Комисија доноси одлуке већином гласова.
Члан 8.
О полагању испита води се записник, посебно за сваког кан
дидата.
У записник се уписују следећи подаци:
1) име, име једног родитеља и презиме кандидата;
2) датум и место рођења;
3) ЈМБГ кандидата;
4) адреса пребивалишта;
5) број пријаве за испит;
6) место, датум и време полагања испита;
7) састав комисије;
8) успех кандидата из првог дела испита;
9) успех кандидата из другог дела испита;
10) оцена којом је комисија оценила успех кандидата на ис
питу;
11) напомене;
12) место и датум састављања записника.
Саставни део записника јесу пријава за испит, тест са одгово
рима и писмени задатак кандидата.
Записник потписују председник комисије, чланови комисије
и секретар.
Списак свих кандидата који су полагали испит, заједно са њи
ховим успехом, објављује се на интернет порталу Mинистарства у
року од осам дана од дана полагања испита.
Кандидат може изјавити приговор на утврђену оцену.
Приговор се подноси у року од осам дана од дана објављива
ња успеха кандидата на интернет порталу Mинистарства.
Комисија одлучује о приговору из става 7. овог члана најка
сније у року од осам дана од дана достављања приговора, о чему
саставља записник и о одлуци обавештава кандидата.
Записници из става 1. овог члана саставни су део коначног
записника у који се уносе подаци о кандидатима који су полагали
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испит, успеху кандидата и другим чињеницама које су од значаја
за испитни рок, a који потписују председник комисије и секретар.
Члан 9.
Ако кандидат не приступи полагању испита или одустане од
полагања, сматраће се да испит није положио, о чему комисија са
ставља записник.
Изузетно од става 1. овог члана, на захтев кандидата, који је
поднет најкасније пет дана после дана одређеног за полагање ис
пита, комисија одобрава полагање испита по тој пријави у неком
од два наредна испитна рока, ако је, због своје болести или због
болести или смртног случаја блиског члана породице, кандидат
био спречен да полаже испит. Кандидат уз захтев прилаже доказе
о разлозима због којих је био спречен да полаже испит.
Члан 10.
Кандидату је на испиту дозвољено коришћење литературе из
области предвиђених програмом за полагање испита.
Ако кандидат понашањем на испиту нарушава ред или кори
сти мобилни телефон или друга електронска средства комуника
ције, удаљава се са испита и оцењује оценом „није положио”.
Члан 11.
Кандидат који је положио испит преузима сертификат у
Mинистарству, уз доказ о уплати таксе за издавање сертификата.
Члан 12.
Трошкове полагања испита сноси кандидат.
Висина трошкова полагања испита износи 10.000,00 динара
по кандидату.
Износ средстава утврђен ставом 2. овог члана уплаћује се на
рачун буџета Републике Србије.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-00075/2017-03
У Београду, 13. септембра 2017. године
Министар,
проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.
Програм испита о професионалној оспособљености за послове
управљања превозом путника у друмском саобраћају
На испиту о професионалној оспособљености за послове
управљања превозом путника у друмском саобраћају проверава се
да ли кандидат има одговарајући ниво знања и практичне оспо
собљености за обављање послова управљања превозом путника у
друмском саобраћају, из следећих области:
А. Грађанско право, трговинско, радно и фискално право
Потребно је да кандидат:
1) покаже основно знање о правима и обавезама које проис
тичу из уговора о превозу;
2) покаже да има неопходне вештине и знања да закључи пу
новажан уговор о превозу;
3) покаже да има потребне вештине да размотри одштетни
захтев корисника превоза за штету која је проузрокована удесом
или незгодом у току превоза, за штету насталу због закашњења
или прекида путовања;
4) покаже основно познавање услова и поступка који је уста
новљен за обављање привредне делатности, опште обавезе које
имају домаћи превозници (регистрација привредног друштва, дру
гог правног лица или предузетника, вођење евиденција, итд.), као
и последице стечаја;
5) покаже основно познавање различитих правних форми
привредних субјеката и одредбе прописа којима се уређује њихово
оснивање и рад;
6) покаже основно познавање функција различитих друштве
них институција које су повезане са превозом путника у друмском
саобраћају (синдикати и синдикални представници, инспектори
рада, итд.);
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7) покаже основно познавање обавеза послодавца по питању
социјалног осигурања;
8) покаже основно познавање одредаба прописа којима се
уређују уговори о раду, односно радном ангажовању запослених,
односно ангажованих (форма уговора, обавезе уговорних страна,
услови рада и радно време, плаћено одсуство, зарада, раскид уго
вора, итд.);
9) покаже основно познавање одредаба прописа којима се
уређује порез на додату вредност (ПДВ) и рефакција за транспорт
не услуге;
10) покаже основно познавање одредаба прописа којима се
уређују таксе за моторна возила;
11) покаже основно познавање одредаба прописа којима се
уређују путарине и накнаде за коришћење инфраструктуре;
12) покаже основно познавање одредаба прописа којима се
уређује порез на добит правних лица.
Б. Пословно и финансијско руковођење предузећем
Потребно је да кандидат:
1) покаже основно познавање одредаба прописа и праксу у
вези са коришћењем чекова, потврда о замени стране валуте, ме
ница, кредитних картица и других средстава или метода плаћања;
2) покаже основно познавање различитих облика кредита
(банкарски кредит, кредитно писмо, гарантни депозит, хипотека,
лизинг, најам, факторинг, итд.) и накнаде и обавезе које из њих
проистичу;
3) покаже да познаје како се сачињава и тумачи биланс стања;
4) покаже да има потребно знање да чита и тумачи обрачун
прихода и губитака;
5) покаже да има одговарајуће вештине да оцени профита
билност и финансијски положај предузећа, посебно на основу фи
нансијских показатеља;
6) покаже да има одговарајуће вештине да изради буџет пред
узећа;
7) покаже основно познавање елемената трошкова предузећа
(фиксни трошкови, варијабилни трошкови, обртни капитал, губи
так вредности, итд.) и да покаже да има неопходно знање да обра
чуна трошкове по возилу, по километру или по вожњи;
8) покаже да има одговарајуће вештине да направи органи
зациону шему запослених целог привредног субјекта и план рада;
9) покаже основно познавање принципа маркетинга, реклами
рања и односа с јавношћу у вези с превозом путника у друмском
саобраћају, промоцију продаје и припрему досијеа корисника;
10) покаже основно познавање различитих врста осигурања
у области превоза путника у друмском саобраћају и гаранције и
обавезе које из њих проистичу;
11) покаже да има одговарајуће вештине да примени одредбе
прописа којима се уређује возарина и политика цена у јавном пре
возу путника у друмском саобраћају;
12) покаже да има одговарајуће вештине да примени одредбе
прописа којима се уређује фактурисање услуге превоза путника у
друмском саобраћају.
В. Приступ тржишту
Потребно је да кандидат:
1) покаже да има детаљно познавање одредаба прописа ко
јима се уређује делатност јавног превоза путника у друмском са
обраћају, а посебно одредаба прописа којима се уређује приступ
делатности јавног превоза путника у друмском саобраћају;
2) покаже да има детаљно познавање одредаба прописа ко
јима се уређује делатност јавног превоза путника у друмском
саобраћају, а посебно одредаба прописа којима се уређује начин
обављања јавног превоза путника у домаћем и међународном
друмском саобраћају, инспекцијски надзор и казне;
3) покаже да има детаљно познавање докумената неопх одних
при пружању услуга јавног превоза путника у друмском саобра
ћају и да зна да уведе процедуру провере ради обезбеђивања да се
одобрени документи за сваки превоз, а посебно они који се односе
на аутобус, возача и пртљаг, налазе у аутобусу и чувају у просто
ријама седишта;
4) покаже да има основно познавање одредаба прописа који
ма се уређује организација тржишта;
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5) покаже да има детаљно познавање одредаба прописа којима
се уређује успостављање услуге превоза путника у друмском сао
браћају, као и да има одговарајуће вештине да изради план превоза.
Г. Технички стандарди и технички аспекти експлоатације
возила
Потребно је да кандидат:
1) покаже да има детаљно познавање одредаба прописа који
ма се уређују дозвољене масе и димензије аутобуса у домаћем и
међународном друмском саобраћају;
2) покаже да има одговарајуће вештине да одабере аутобус и
компоненте возила (шасију, мотор, систем за пренос снаге, кочио
ни систем, итд.) у складу са потребама домаћег превозника;
3) покаже да има детаљно познавање формалности у вези са
одобрењима, регистрацијом и техничким прегледом аутобуса;
4) покаже да има одговарајуће умеће у вези предузимања ме
ра о смањивању буке и емисије издувних гасова у циљу заштите
животне средине;
5) покаже да има одговарајуће вештине да направи план пе
риодичног одржавања аутобуса и њихове опреме.
Д. Безбедност друмског саобраћаја и радно време посаде
возила
Потребно је да кандидат:
1) покаже да зна које се квалификације захтевају од возача
(возачка дозвола, лекарско уверење, потврда о способности, итд.);
2) покаже да има детаљно познавање одредаба прописа ко
јима се уређује радно време, пауза и одмор посаде возила у друм
ском превозу, време управљања возилом, обавеза уградње та
хографа, односно граничника брзине, као и услови које мора да
испуни тахограф, односно граничник брзине и начин коришћења
тахографа према типовима тахографа;
3) покаже да има одговарајуће вештине да предузме неопход
не кораке како би обезбедио да се возачи понашају у складу са од
редбама важећих прописа којима се уређује безбедност саобраћаја
на путевима, правилима саобраћаја, ограничењима и забранама
(ограничења брзине, ограничења код заустављања и паркирања,
употреба светала, саобраћајни знаци, итд.);
4) покаже да има одговарајуће вештине да за возаче направи
упутства о провери стања аутобуса и њихове опреме, и о превен
тивним мерама које се морају предузети у циљу поштовања захте
ва безбедности саобраћаја;
5) покаже да има одговарајуће вештине да установи проце
дуре у случају незгоде, односно одговарајуће процедуре за спреча
вање понављања незгоде или тежих саобраћајних прекршаја;
6) покаже да има основно познавање географског и физичког
изгледа путне мреже Републике Србије.
Литература која се користи за припремање испита:
1) Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр.
29/78, 39/85, 45/89 – УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93);
2) Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају („Слу
жбени лист СРЈ”, број 26/95);
3) Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”,
бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15);
4) Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – УС);
5) Закон о пореском поступку и пореској администраци
ји („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03
– исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. за
кон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка,
93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење,
112/15, 15/16 и 108/16);
6) Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник
РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14
– усклађени динарски износи, 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15 –
усклађени динарски износи, 83/15, 5/16 – усклађени динарски из
носи, 108/16 и 7/17 – усклађени динарски износи);
7) Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник
РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,
119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично
тумачење и 112/15);
8) Закон о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 42/01
– усклађени динарски износи, 67/01 – усклађени динарски износи,
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73/01, 5/02 – усклађени динарски износи, 24/02 – усклађени ди
нарски износи, 45/02 – усклађени динарски износи, 69/02 – ускла
ђени динарски износи, 80/02, 80/02 – др. закон, 15/03 – усклађе
ни динарски износи, 43/03, 56/03 – усклађени динарски износи,
72/03, 93/03 – усклађени динарски износи, 2/04 – усклађени ди
нарски износи, 31/04 – усклађени динарски износи, 43/04, 51/04
– усклађени динарски износи, 55/04, 78/04 – усклађени динарски
износи, 116/04 – усклађени динарски износи, 135/04, 8/05 – ускла
ђени динарски износи, 46/05, 47/05 – др. пропис, 58/05 – ускла
ђени динарски износи, 71/05 – др. пропис, 101/05 – др. закон,
112/05 – др. пропис, 3/06 – др. пропис, 11/06 – др. пропис, 12/06
– усклађени динарски износи, 66/06 – усклађени динарски изно
си, 10/07 – усклађени динарски износи, 61/07, 18/08 – усклађени
динарски износи, 5/09, 9/09 – усклађени динарски износи, 31/09,
3/10 – усклађени динарски износи, 101/10, 4/11 – усклађени ди
нарски износи, 43/11, 101/11, 6/12 – усклађени динарски износи,
8/12 – исправка, 43/12 – др. пропис, 93/12, 119/12, 8/13 – ускла
ђени динарски износи, 47/13, 4/14 – усклађени динарски износи,
68/14 – др. закон, 142/14, 4/15 – усклађени динарски износи, 5/15
– усклађени динарски износи, 55/15, 103/15, 5/16 – усклађени ди
нарски износи, 108/16 и 7/17 – усклађени динарски износи);
9) Закон о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр.
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
10) Закон о фискалним касама („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 93/12);
11) Закон о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/02
и 5/03 и „Службени гласник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. за
кон, 31/11 и 139/14 – др. закон);
12) Закон о платним услугама („Службени гласник РС”, број
139/14);
13) Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комер
цијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и
68/15);
14) Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15),
15) Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама
(„Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16);
16) Закон о комуналним делатностима („Службени гласник
РС”, бр. 88/11 и 104/16);
17) Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Слу
жбени гласник РС”, број 68/15);
18) Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др.
закон и 9/16 – УС);
19) Закон о радном времену посаде возила у друмском прево
зу и тахографима („Службени гласник РС”, број 96/15);
20) Европски споразум о раду посаде на возилима која оба
вљају међународне друмске превозе (AETR) („Службени лист
СФРЈ”, број 30/74 и „Службени гласник РС – Међународни уго
вори”, број 8/11);
21) Конвенција о уговору о међународном друмском превозу
путника и пртљага (CVR) („Службени лист СФРЈ – Међународни
уговори”, број 8/77).
Као литература користе се и прописи донети на основу наве
дених закона.
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На основу члана 120. став 2. тачка 2) Закона о спорту („Слу
жбени гласник РС”, број 10/16),
Министар омладине и спорта доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама Правилника о спортским гранама
и областима спорта у Републици Србији и спортским
дисциплинама у оквиру спортских грана и области
спорта
Члан 1.
У Правилнику о спортским гранама и областима спорта у Ре
публици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских

20. септембар 2017.
грана и области спорта („Службени гласник РС”, бр. 51/16, 95/16 и
59/17), у члану 2. став 1. тачка 1) подтач. (1), (4), (6), (8), (9), (10),
(13), (17), (18), (19), (21), (23), (26), (29), (30), (31), (34) и (38) ме
њају се и гласе:
„(1) Атлетика, која обухвата следеће спортске дисциплине:
− олимпијске дисциплине у групи трчања (мушкарци и же
не): 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, маратон,
− олимпијске дисциплине у групи препонског трчања: 400 m
препоне и 3000 m стипл (мушкарци и жене), 100 m препоне (же
не), 110 m препоне (мушкарци),
− олимпијске дисциплине у групи штафетног трчања: 4x100 m
и 4x400 m (мушкарци и жене), 4x400 m (мешовито),
− олимпијске дисциплине у групи скокова (мушкарци и же
не): Скок у вис, Скок мотком, Скок у даљ, Троскок,
− олимпијске дисциплине у групи бацања (мушкарци и жене):
Бацање кугле (4 kg жене/7.26 kg мушкарци), Бацање диска (1 kg
жене/2 kg мушкарци), Бацање копља (600 gr жене/800 gr мушкар
ци), Бацање кладива (4 kg жене/7.26 kg мушкарци),
− олимпијске дисциплине у групи спортског ходања: 20 km
ходања (мушкарци и жене), 50 km ходања (мушкарци),
− олимпијске дисциплине у групи вишебоја: Седмобој (же
не), Десетобој (мушкарци),
− неолимпијске дисциплине у групи вишебоја: Петобој и де
сетобој (жене), Петобој и Седмобој (мушкарци),
− неолимпијске дисциплине у групи трчања (мушкарци и же
не): 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 3000 m, Полумаратон,
− неолимпијске дисциплине у групи трчања које се одржава
ју ван стадиона (мушкарци и жене): Уличне трке, Крос, Планинске
трке и Трке по стазама у природи,
− неолимпијске дисциплине у групи Препонског трчања: 80
m препоне (жене), 100 m препоне (мушкарци), 300 m препоне и
2000 m стипл (мушкарци и жене),
− неолимпијске дисциплине у групи Штафетног трчања (му
шкарци и жене): 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,
− неолимпијске дисциплине у групи бацања (мушкарци и же
не): Бацање кугле (3 kg жене/5 и 6 kg мушкарци), Бацање диска
(1,5 kg и 1,75 kg жене/2 kg мушкарци), Бацање копља (400 и 500 gr
жене/600 и 700 gr мушкарци), Бацање кладива (3 kg жене/5 и 6 kg
мушкарци),
− неолимпијске дисциплине у групи спортског ходања (му
шкарци и жене): 5 km ходање, 10 km ходање;
(4) Бициклизам, који обухвата следеће спортске дисциплине:
– олимпијске дисциплине „Друм” (мушкарци и жене): Road
race – друмска трка, Individual Time trial – појединачни хронометар,
– олимпијска дисциплина МТБ (мушкарци и жене): Olympic
Cross Country – XЦО (олимпијски XЦ),
– олимпијска дисциплина BMX (мушкарци и жене): Bmx Ra
ce, Bmx Freestyle Park,
– олимпијске дисциплине „Писта” (мушкарци и жене): Kei
rin, Omnium, Sprint, Team Pursuit, Team Sprint, Madison,
– неолимпијске дисциплине „Друм” (мушкарци и жене): Te
am Time trial – (Екипни хронометар), Брдска трка (трка на успону),
Критеријумска трка – (Кружна трка),
– неолимпијске дисциплине „МТБ” (мушкарци и жене): Ma
rathon Cross Country- XCM (XC маратон), Cross-country eliminatorXCE (XC елиминатор), Cross-country point-to-point-XCP (од тачке
до тачке), Short circuit Cross-country-XCC (XC критеријум), Crosscountry time trial-XCT (XC хронометар), Cross-country team relayXCR (екипна XC трка), Downhil-DH (spust), Four Cross – 4XTB,
– неолимпијске дисциплине „Писта” (мушкарци и жене): Po
int Race, Scratch, Time Trial, Individual Pursuit,
– неолимпијске дисциплине: Цикло крос, Artistic Cycling
(уметнички бициклизам), Cycling Ball, Gran Fondo;
(6) Бокс, који обухвата следеће спортске дисциплине:
– олимпијске тежинске категорије (мушкарци): од 46 до 49 kg –
Папир, до 52 kg – Мува, до 56 kg – Бантам, до 60 kg – Лака, до 64 kg
– Полувелтер, до 69 kg – Велтер, до 75 kg – Средња, до 81 kg – Полу
тешка, до 91 kg – Тешка, преко 91 kg – Супертешка,
– олимпијске тежинске категорије (жене): до 51 kg – Мува, до
57 kg – Перо, до 60 kg – Лака, до 69 kg – Велтер, до 75 kg – Средња,
– неолимпијске тежинске категорије (жене): од 45 до 48 kg
– Папир, до 54 kg – Бантам, до 64 kg – Полувелтер, до 81 kg – По
лутешка, преко 81 kg – Тешка;
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(8) Веслање, које обухвата следеће спортске дисциплине:
– олимпијске дисциплине (мушкарци): М1x – Skif, M2x –
Dubl skul, М4x – Четверац skul, М2- – Двојац, М4- – Четверац,
М8+ – Осмерац, LM2x – Dubl skul за лаке веслаче,
– олимпијске дисциплине (жене): W1x – Skif, W2x – Dubl
skul, W4x – Четверац skul, W2- – Двојац, W4- – Четверац, W8+ –
Осмерац, LW2x – Dubl skul за лаке веслачице,
– неолимпијске дисциплине (мушкарци): М2+ – Двојац са
кормиларом, М4+ – Четверац са кормиларом, LМ1x – Skif за лаке
веслаче, LМ4x – Четверац skul за лаке веслаче, LМ2- – Двојац за
лаке веслаче, LМ4- – Четверац за лаке веслаче,
– неолимпијске дисциплине (жене): LW1x – Skif за лаке ве
слачице, LW4x – Четверац skul за лаке веслачице;
(9) Гимнастика, која обухвата следеће спортске дисциплине:
– олимпијске дисциплине у спортској гимнастици (мушкар
ци и жене): Појединачни вишебој, Екипни вишебој, Појединачно
финале по справама,
– олимпијске дисциплине у ритмичкој гимнастици (жене):
Појединачни вишебој, Финале по реквизитима, групне вежбе,
– олимпијска Трампулина – индивидуално (мушкарци и жене),
– неолимпијске дисциплине (мушкарци и жене): аеробна
гимнастика, гимнастика за све;
(10) Голф, који обухвата следеће спортске дисциплине:
– олимпијска дисциплина (мушкарци и жене): Голф поједи
начно,
– неолимпијске дисциплине (мушкарци и жене и мешовито):
Голф појединачно (matchplay), Голф екипно;
(13) Кајак – кану, који обухвата следеће спортске дисциплине:
– олимпијске дисциплине „Спринт – мирне воде” (мушкар
ци): К–1 (кајак једносед) 200 m , К–1 (кајак једносед) 1000 m, К–2
(кајак двосед) 1000 m, К–4 (кајак четверац) 500 m, Ц–1 (кану јед
ноклек) 1000 m, Ц–2 (кану двоклек) 1000 m,
– олимпијске дисциплине „Спринт – мирне воде” (жене): К–1
(кајак једносед) 200 m, К–1 (кајак једносед) 500 m, К–2 (кајак дво
сед) 500 m, К–4 (кајак четверац) 500 m, Ц–1 (кану једноклек) 200 m,
Ц–2 (кану двоклек) 500 m,
– олимпијске дисциплине „Слалом – дивље воде” (мушкар
ци): К–1 (кајак једносед), Ц–1 (кану једноклек),
– олимпијске дисциплине „Слалом – дивље воде” (жене): К– 1
(кајак једносед), Ц–1 (кану једноклек),
– неолимпијске дисциплине „Спринт” (мушкарци): К–1 (ка
јак једносед) 500 m, К–2 (кајак двосед) 200 m, К–2 (кајак двосед)
500 m, К–4 (кајак четворосед) 200 m, К–4 (кајак четворосед) 1000
m, Ц–1 (кану једноклек) 200 m, Ц–1 (кану једноклек) 500 m, Ц–2
(кану двоклек) 200 m, Ц–2 (кану двоклек) 500 m, Ц–4 (кану четво
роклек) 1000 m, Ц–4 (кану четвороклек) 500 m, Ц–4 (кану четво
роклек) 200 m, К–1 (кајак једносед) 5000 m, Ц–1 (кану једноклек)
5000 m,
– неолимпијске дисциплине „Спринт” (жене): К–2 (кајак дво
сед) 200 m, К–4 (кајак четворосед) 200 m, Ц–1 (кајак једносед) 500
m, Ц–2 (кану двоклек) 200 m, К–1 (кајак једносед) 5000 m, К–1
(кајак једносед) 1000 m, К–2 (кајак двосед) 1000 m,
– неолимпијске дисциплине „Слалом” (мушкарци): Ц–2 (ка
ну двоклек), 3 x К–1, 3 x Ц–1, 3 x Ц–2,
– неолимпијске дисциплине „Слалом” (жене): Ц–2 (кану дво
клек), 3 x К–1,
– неолимпијске дисциплине „Спуст” (мушкарци и жене): К–1
(кајак једносед), класик и спринт, Ц–1 (кану једноклек), класик и
спринт, Ц–2 (кану двоклек), класик и спринт, 3 x К–1, класик и
спринт, 3 x Ц–1, класик и спринт, 3 x Ц–2, класик и спринт;
(17) Кошарка, која обухвата следеће спортске дисциплине:
– олимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Кошарка, ба
скет 3 на 3 (3x3);
(18) Летеће мете, које обухвата следеће спортске дисциплине:
– олимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Trap, Skit,
– олимпијска дисциплина (мешовито): Trap екипно,
– неолимпијске дисциплине (мушкарци и жене): sporting, uni
versal trench, Dabl trap,
– неолимпијске дисциплине (мешовито): Skit екипно;
(19) Мачевање, које обухвата следеће спортске дисциплине:
– олимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Мач – поједи
начно, Мач – екипно, Флорет – појединачно, Флорет – екипно, Са
бља – појединачно, Сабља – екипно;
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(21) Пливање, које обухвата следеће спортске дисциплине:
– олимпијске дисциплине 50 m Базен (мушкарци и жене): 50 m
Краул, 100 m Краул, 200 m Краул, 400 m Краул, 800 Краул, 1500 m
Краул, 100 m Леђно, 200 m Леђно, 100 m Прсно, 200 m Прсно, 100
m Делфин, 200 m Делфин, 200 m Medley, 400 m Medley, Штафета
4x100 m краул, Штафета 4x200 m краул, Штафета 4x100 m Medley,
10 km Маратон на отвореним водама,
– олимпијска дисциплина 50 m Базен (мешовито): Штафета
4x100 m Medley,
– неолимпијске дисциплине 25 m Базен (мушкарци и жене):
50 m Краул, 100 m Краул, 200 m Краул, 400 m Краул, 800 Краул,
1500 m Краул, 50 m Леђно, 100 m Леђно, 200 m Леђно, 50 m Прсно,
100 m Прсно, 200 m Прсно, 50 m Делфин, 100 m Делфин, 200 m Дел
фин, 100 m Medley, 200 m Medley, 400 m Medley, Штафета 4x50 m
краул, Штафета 4x100 m краул, Штафета 4x200 m краул, Штафета
4x50 m Medley, Штафета 4x100 m Medley,
– неолимпијске дисциплине 25 m Базен (мешовито): Штафе
та 4x50 m Medley, Штафета 4x100 m Medley, Штафета 4x50 m кра
ул, Штафета 4x100 m краул,
– неолимпијске дисциплине 50 m Базен (мушкарци и жене):
50 m Леђно, 50 m Прсно, 50 m Делфин, Штафета 4x50 m краул,
Штафета 4x50 m Medley;
– неолимпијске дисциплине 50 m Базен (мешовито): Штафе
та 4x50 m Medley, Штафета 4x50 m краул;
– неолимпијске дисциплине „Пливање на отвореним водама”
(мушкарци и жене): 5 km, 25 km, штафета 5 km,
– неолимпијске дисциплине „Маратонско пливање” (мушкар
ци и жене): Свака трка на отвореним водама преко 10 km дужине;
(23) Рвање, које обухвата следеће спортске дисциплине:
– олимпијске дисциплине (појединачно) – грчко римски стил
(мушкарци): до 59 kg, до 66 kg, до 75 kg, до 85 kg, до 98 kg, до 130 kg,
– олимпијске дисциплине (појединачно) – Слободни стил: до
57 kg, до 65 kg, до 74 kg, до 86 kg, до 97 kg, до 125 kg (мушкарци),
до 48 kg, до 53 kg, до 58 kg, до 63 kg, до 69 kg, до 75 kg (жене),
– неолимпијске дисциплине – грчко римски стил (мушкар
ци): до 71 kg, до 80 kg,
– неолимпијске дисциплине – Слободни стил: до 61 kg, до 70 kg
(мушкарци), до 55 kg, до 60 kg (жене),
– неолимпијске дисциплине – Grepling: до 62 kg, до 70 kg, до
80 kg, до 92 kg и до 125 kg (мушкарци); до 48 kg, до 55 kg, до 63 kg,
до 72 kg (жене),
– неолимпијске дисциплине – Pankracion: до 66 kg, до 71 kg,
до 77 kg, до 83 kg, до 90 kg, до 100 kg, преко 100 kg (мушкарци),
до 61 kg, до 65 kg, до 71 kg, до 78 kg, до 87 kg, преко 97 kg (жене),
– неолимпијске дисциплине – Рвање у појас – Ališ: до 73 kg,
до 90 kg, преко 90 kg (мушкарци), до 63 kg, преко 63 kg (жене),
– неолимпијске дисциплине – Рвање на песку: до 85 kg, пре
ко 85 kg (мушкарци), до 70 kg, преко 70 kg (жене);
(26) Синхроно пливање, које обухвата следеће спортске ди
сциплине:
– олимпијске дисциплине (жене): Технички дубл, Технички
тим, Слободни дубл, Слободни тим,
– неолимпијске дисциплине (жене): Фигуре, Технички соло,
Слободни соло, Combo (комбиновано);
(29) Стони тенис, који обухвата следеће спортске дисциплине:
– олимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Појединачно,
Екипно,
– олимпијске дисциплинa: мешовити парови,
– неолимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Парови, ttx;
(30) Стрељаштво, које обухвата следеће спортске дисциплине:
– олимпијске дисциплине (мушкарци и жене): 50 m Пушка
тростав, 10 m Ваздушна пушка, 10 m Ваздушни пиштољ,
– олимпијскa дисциплина (мушкарци): 25 m Брза паљба пи
штољ,
– олимпијска дисциплина (жене): 25 m Пиштољ,
– олимпијскe дисциплине (мешовито екипно): 10 m Вазду
шна пушка, 10 m Ваздушни пиштољ,
– неолимпијске дисциплине (мушкарци): 25 m Center Fire пи
штољ, 50 m Пушка лежећи, 50 m Пиштољ,
– неолимпијска дисциплина (жене): 50 m Пушка лежећи;
(31) Стреличарство, које обухвата следеће спортске дисци
плине:
– oлимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Појединачно
(FITA Olympic Round – 70 m) Recurve, Екипно (FITA Olympic Ro
und – 70 m) Recurve,
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– oлимпијскa дисциплинa (мешовито): екипно,
– неолимпијске дисциплине „Target такмичења” (мушкарци и
жене): Recurve, Compound лук,
– неолимпијске дисциплине „Fild такмичења” (мушкарци и
жене): Recurve, Compound лук, Instinktive bow, Barebow (голог лу
ка), Longbow (Dugog luka),
– неолимпијске дисциплине „3D takmičenja” (мушкарци и
жене): Compound лук, Barebow (голог лука), Longbow (дугог лу
ка), Instinktive bow;
(34) Триатлон, који обухвата следеће спортске дисциплине:
– олимпијска дисциплина (мушкарци и жене): Олимпијска
дистанца,
– олимпијска дисциплина (мешовито): штафета,
– неолимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Sprint дис
танца, Триатлон на half дистанци, Триатлон на long дистанци,
Зимски триатлон, Крос триатлон, Дуатлон, Акватлон;
(38) Џудо, који обухвата следеће спортске дисциплине:
– олимпијске дисциплине (мушкарци): до 60 kg, до 66 kg, до
73 kg, до 81 kg, до 90 kg, до 100 kg, преко 100 kg,
– олимпијске дисциплине (жене): до 48 kg, до 52 kg, до 57 kg,
до 63 kg, до 70 kg, до 78 kg, преко 78 kg,
– олимпијске дисциплине (мешовито): екипно,
– неолимпијске дисциплине (мушкарци): до 50 kg, до 55 kg,
– неолимпијске дисциплине (жене): до 40 kg, до 44 kg.”
Члан 2.
У члану 3а ст. 2, 3. и 4. мењaју се и гласе:
„Софтбол као олимпијска грана спорта обухвата следеће
спортске дисциплине:
– олимпијска дисциплина (жене екипно): Fast pitch;
– неолимпијска дисциплина (мушкарци и жене екипно): Slow
pitch;
– неолимпијска дисциплина (мушкарци екипно): Fast pitch.
Спортско пењање као олимпијска грана спорта обухвата сле
деће спортске дисциплине:
– олимпијске дисциплине (мушкарци и жене): Boulder/бол
дер, Lead/тежинско, Speed/брзинско, Комбинација;
– неолимпијска дисциплина (мушкарци и жене): Drytooling.
Карате као олимпијска грана спорта обухвата следеће спорт
ске дисциплине:
– олимпијска дисциплина „Борбе – Кумите појединачно” (му
шкарци и жене у свим категоријама, у складу са спортским прави
лима надлежног међународног спортског савеза);
– олимпијска дисциплина „Кате појединачно” (мушкарци и
жене);
– неолимпијска дисциплина „Борбе – Кумите екипно” (му
шкарци и жене, у свим категоријама, у складу са спортским прави
лима надлежног међународног спортског савеза);
– неолимпијска дисциплина „Кате екипно” (мушкарци и жене).”
Став 5. брише се.
Досадашњи став 6. постаје став 5.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-119/2017-03
У Београду, 14. септембра 2017. године
Министар,
Вања Удовичић, с.р.
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На основу члана 35. став 6. Закона о средствима за исхрану биља
и оплемењивачима земљишта („Службени гласник РС”, број 41/09),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К
о методама испитивања средстава за исхрану биља
и оплемењивача земљишта
Члан 1.
Овим правилником прописују се методе испитивања средста
ва за исхрану биља и оплемењивача земљишта.
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Члан 2.
Методе испитивања средстава за исхрану биља и оплемењи
вача земљишта, прописане овим правилником, односе се на:
1) испитивање хемијских и физичких особина и биолошке
хранљиве вредности средстава за исхрану биља и оплемењива
ча земљишта ради уписа у Регистар средстава за исхрану биља и
оплемењивача земљишта (у даљем тексту: Регистар);
2) лабораторијско испитивање узорака средстава за исхрану
биља и оплемењивача земљишта у поступку инспекцијске контро
ле ради провере хемијских и физичких особина.
Члан 3.
Испитивањем хемијских и физичких особина и биолошке хран
љиве вредности средстава за исхрану биља и оплемењивача земљи
шта ради уписа у Регистар утврђује се усклађеност средстава за
исхрану биља и оплемењивача земљишта у погледу разврставања и
припадности одређеној врсти, односно типу средстава за исхрану би
ља и оплемењивача земљишта у складу са прописом којим се уређује
разврставање средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта.
Испитивање хемијских и физичких особина средстава за ис
храну биља и оплемењивача земљишта врши се лабораторијски на
репрезетативном узорку, а испитивање њихове биолошке хранљи
ве вредности у оквиру огледа на репрезетативном узорку.
Утврђивање усклађености средстава за исхрану биља и опле
мењивача земљишта из става 1. овог члана, као и њиховог ква
литета у поступку инспекцијске контроле врши се у складу са
методама датим у Прилогу 1 – Методе испитивања неорганских
ђубрива и неорганских оплемењивача земљишта и Прилогу 2 –
Mетоде испитивања микробиолошких ђубрива, који су одшампани
уз овај правилник и чине његов саставни део.
Хемијске и физичке особине средстава за исхрану биља и
оплемењивача земљишта за које нису утврђене методе испитива
ња из става 3. овог члана испитују се применом других валидира
них и међународно признатих метода, као и метода предложених
од стране произвођача средстава за исхрану биља и оплемењивача
земљишта (у даљем тексту: произвођач).
Члан 4.
Биолошком хранљивом вредношћу средстава за исхрану биља и
оплемењивача земљишта испитује се утицај хранљивих елемената и
њихове прикладности за практичну примену у односу на земљиште
и биљке, као и могуће штетно деловање на људе и животну средину.
Члан 5.
О извршеним испитивањима хемијских и физичких особи
на и биолошке хранљиве вредности средства за исхрану биља и
оплемењивача земљишта у складу са методама прописаним овим
правилником, ради уписа у Регистар, води се извештај о следећем:
1) општим подацима из захтева за упис у Регистар:
(1) назив и седиште дистрибутера, односно увозника,
(2) назив и седиште произвођача,
(3) трговачки назив средства за исхрану биља и оплемењива
ча земљишта,
(4) врста, тип и назив у оквиру типа (ако је применљиво),
(5) назив и садржај хранљиве материје (облик и растворљи
вост),
(6) облик формулације, боја и мирис,
(7) гранулометријски састав, садржај влаге, запреминска ма
са и pH вредност (ако је применљиво),
(8) примена (количина/концентрација примене, време приме
не, начин примене, ограничење у примени);
2) резултатима извршених испитивања:
(1) разврставање у одређену врсту и тип средстава за исхрану
биља и оплемењивача земљишта у складу са прописом којим се
уређује разврставање средстава за исхрану биља и оплемењивача
земљишта,
(2) утврђени садржај декларисаних хранљивих елемената
(укупни садржај, растворљивост и њихови облици за неорганска
ђубрива, укупна органска материја и C/N однос за органска ђу
брива, садржај аминокиселина, екстрат хумуса за друга ђубрива
и специјалне производе, титар одређеног корисног одабраног соја
микроорганизама за микробиолошка ђубрива, pH вредност и сл.),
(3) облик формулације, боја и мирис, гранулометријски са
став, садржај влаге, запреминска маса, pH вредност,
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(4) утврђени садржај тешких метала код средстава за исхрану
биља која садрже фосфорну компоненту, органских ђубрива и ор
ганско-неорганских ђубрива, као и код супстрата;
3) подацима о примени:
(1) биљне врсте и тип земљишта за које је намењено,
(2) количина и/или концентрација примене,
(3) време примене у односу на биљне врсте и тип земљишта,
(4) начин примене: фолијарно или преко земљишта (по целој
површини, у траке, инкорпорацијом, заливањем и сл.),
(5) број третирања у току године,
(6) ограничење у примени;
4) методама испитивања;
5) подацима о хранљивој вредности:
(1) степен хранљиве вредности или проценат (%) повећања
приноса (лисне масе) или побољшање квалитета земљишта;
6) закључку и предлогу:
(1) предлог за разврставање у одређену врсту и тип средстава
за исхрану биља и оплемењивача земљишта,
(2) општа оцена о хемијским и физичким особинама и биоло
шкој хранљивој вредности средства за исхрану биља и оплемењи
вача земљишта,
(3) оцена о осталим карактеристикама,
(4) предлог за примену;
7) списку литературе (навести пуне референце које су кори
шћене у извештају).
Извештај о извршеном испитивању хемијских и физичких
особина средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта,
поред података из става 1. овог члана, обухвата и податак о декла
рисаној вредности, као и просечну вредност са назнаком одступа
ња +/– из резултата аналитичких понављања.
Члан 6.
О извршеном лабораторијском испитивању узорака средста
ва за исхрану биља и оплемењивача земљишта у поступку инспек
цијске контроле у складу са методама прописаним овим правил
ником, води се извештај са подацима из члана 5. тачка 1), тачка 2)
подтач. (1) и (2) и тачка 7) овог правилника.
Ако се у поступку инспекцијске контроле врши испитива
ње и биолошке хранљиве вредности средстава за исхрану биља
и оплемењивача земљишта извештај о извршеним испитивањима
обухвата податке из члана 5. тачка 5) овог правилника.
Члан 7.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о методама за испитивање средстава за исхрану биља
и оплемењивача земљишта („Службени гласник РС”, број 71/10).
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-163/2017-09
У Београду, 8. септембра 2017. године
Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.
Прилог 1
МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА НЕОРГАНСКИХ ЂУБРИВА
И НЕОРГ
 АНСКИХ ОПЛЕМЕЊИВАЧА ЗЕМЉИШТА
1. ПРИПРЕМА УЗОРАКА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
Метода бр. 1.1.
SRPS EN 1482-2, Минерална ђубрива и материје за калцифи
кацију – Узимање узорака и припремање узорака – Део 2: Припре
мање узорака
2. ИСПИТИВАЊЕ САДРЖАЈА АЗОТА
Метода бр. 2.1.
SRPS EN 15475, Ђубрива – Одређивање амонијачног азота
3. ИСПИТИВАЊЕ САДРЖАЈА НИТРАТНОГ И АМОНИ
ЈАЧНОГ АЗОТА
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Метода бр. 3.1.
SRPS EN 15558, Минерална ђубрива – Одређивање нитрат
ног и амонијачног азота према Улшу (Ulsch)
Метода бр. 3.2.
SRPS EN 15559, Минерална ђубрива – Одређивање нитрат
ног и амонијачног азота према Арнду
Метода бр. 3.3.
SRPS EN 15476, Ђубрива – Одређивање нитратног и амони
јачног азота према Деварди
4. ИСПИТИВАЊЕ УКУПНОГ АЗОТА
Метода бр. 4.1.
SRPS EN 15560, Минерална ђубрива – Одређивање укупног
азота у калцијум-цијанамиду без нитрата
Метода бр. 4.2.
SRPS EN 15561, Минерална ђубрива – Одређивање укупног
азота у калцијум-цијанамиду који садржи нитрате
Метода бр. 4.3.
SRPS EN 15478, Минерална ђубрива – Одређивање укупног
азота у уреи
5. ОДРЕЂИВАЊЕ ЦИЈАНАМИДНОГ АЗОТА
Метода бр. 5.1.
SRPS EN 15562, Минерална ђубрива – Одређивање цијана
мидног азота
6. ОДРЕЂИВАЊЕ БИУРЕТА У УРЕИ
Метода бр. 6.1.
SRPS EN 15479, Минерална ђубрива – Спектрофотометриј
ско одређивање биурета у уреи
7. ИСПИТИВАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА АЗОТА У ИСТОМ
УЗОРКУ
Метода бр. 7.1.
SRPS EN 15604, Минерална ђубрива – Одређивање различи
тих облика азота у истом узорку који садржи нитратни, амонијач
ни, амидни и цијанамидни азот
Метода бр. 7.2.
SRPS EN 15750, Минерална ђубрива – Одређивање садржаја
укупног азота у минералним ђубривима која садрже азот само као
нитратни, амонијачни и амидни помоћу две различите методе
Метода бр. 7.3.
SRPS EN 15705, Минерална ђубрива – Одређивање конденза
та урее помоћу течне хроматографије високе перформансе (HPLC)
– Изобутилидендиуреа и кротонилидендиуреа (метода А) и олиго
мери метилен-урее (метода Б)
8. ИСПИТИВАЊЕ САДРЖАЈА ФОСФОРА
8.1. ЕКСТРАКЦИЈА
Метода бр. 8.1.1.
SRPS EN 15956, Минерална ђубрива – Екстракција фосфора
растворљивог у минералним киселинама

8.2. ЕКСТРАКЦИЈА АЛКАЛНИМ АМОНИЈУМ-ЦИТРАТОМ
Метода бр. 8.2.1.
SRPS EN 15921, Минерална ђубрива – Екстракција раствор
љивог фосфора по Петерману на 65 °C
Метода бр. 8.2.2.
SRPS EN 15922, Минерална ђубрива – Екстракција раствор
љивог фосфора по Петерману на собној температури
Метода бр. 8.2.3.
SRPS EN 15923, Минерална ђубрива – Екстракција фосфора
растворљивог у алкалном амонијум-цитрату по Џулију
8.3. ЕКСТРАКЦИЈА ВОДОРАСТВОРЉИВОГ ФОСФОРА
Метода бр. 8.3.1.
SRPS EN 15958, Минерална ђубрива – Екстракција водора
створљивог фосфора
8.4. ОДРЕЂИВАЊЕ ЕКСТРАХОВАНОГ ФОСФОРА
Метода бр. 8.4.1.
SRPS EN 15959, Минерална ђубрива – Одређивање екстрахо
ваног фосфора
9. ИСПИТИВАЊЕ САДРЖАЈА КАЛИЈУМА
Метода бр. 9.1.
SRPS EN 15477, Минерална ђубрива – Одређивање садржаја
калијума растворљивог у води
10. ИСПИТИВАЊЕ ВЛАГЕ
Метода бр. 10.1.
SRPS EN 12049, Чврста минерална ђубрива и материје за
калцификацију – Одређивање садржаја влаге – Гравиметријска ме
тода сушењем под смањеним притиском
Метода бр. 10.2.
SRPS EN 13466-1, Минерална ђубрива – Одређивање садр
жаја воде (методе по Карлу Фишеру) – Део 1: Метанол као сред
ство за екстракцију
Метода бр. 10.3.
SRPS EN 13466-2, Минерална ђубрива – Одређивање са
држаја воде (методе по Карлу Фишеру) – Део 2: 2-пропанол као
средство за екстракцију
11. УГЉЕН ДИОКСИД
Метода бр. 11.1.
SRPS EN 14397-1, Минерална ђубрива и материје за калци
фикацију – Одређивање угљен-диоксида – Део 1: Метода за чврста
минерална ђубрива
12. ИСПИТИВАЊЕ САДРЖАЈА ХЛОРА
Метода бр. 12.1.
SRPS EN 16195, Ђубрива – Одређивање хлорида у одсуству
органског материјала
13. ИСПИТИВАЊЕ ФИНОЋЕ МЛЕВЕЊА
Метода бр. 13.1.
SRPS EN 15928, Минерална ђубрива – Одређивање финоће
млевења (суви поступак)

Метода бр. 8.1.2.
SRPS EN 15919, Минерална ђубрива – Екстракција фосфора
растворљивог у 2% мрављој киселини

Метода бр. 13.2.
SRPS EN 15924, Минерална ђубрива – Одређивање финоће
млевења природних меких фосфата

Метода бр. 8.1.3.
SRPS EN 15920, Минерална ђубрива – Екстракција фосфора
растворљивог у 2% лимунској киселини

14. ИСПИТИВАЊЕ САДРЖАЈА СЕКУНДАРНИХ ХРАНЉИВИХ
ЕЛЕМЕНАТА

Метода бр. 8.1.4.
SRPS EN 15957, Минерална ђубрива – Екстракција фосфора
растворљивог у неутралном амонијум-цитрату

Метода бр. 14.1.
SRPS EN 15960, Минерална ђубрива – Екстракција укупног
калцијума, укупног магнезијума, укупног натријума и укупног
сумпора у облику сулфата
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Метода бр. 14.2.
SRPS EN 15925, Минерална ђубрива – Екстракција укупног
сумпора присутног у различитим облицима
Метода бр. 14.3.
SRPS EN 15961, Минерална ђубрива – Екстракција водора
створљивих калцијума, магнезијума, натријума и сумпора у обли
ку сулфата
Метода бр. 14.4.
SRPS EN 15926, Минерална ђубрива – Екстракција водора
створљивог сумпора присутног у различитим облицима
Метода бр. 14.5.
SRPS EN 16032, Минерална ђубрива – Екстракција и одређи
вање елементарног сумпора
Метода бр. 14.6.
SRPS EN 16196, Ђубрива – Манганометријско одређивање
екстрахованог калцијума након таложења у облику оксалата
Метода бр. 14.7.
SRPS EN 16197, Ђубрива – Одређивање магнезијума атом
ском апсорпционом спектрометријом
Метода бр. 14.8.
SRPS EN 16198, Ђубрива – Комплексометријско одређивање
магнезијума
Метода бр. 14.9.
SRPS EN 15749, Минерална ђубрива – Одређивање садржаја
сулфата помоћу три различите методе
Метода бр. 14.10.
SRPS EN 16199, Ђубрива – Одређивање екстрахованог на
тријума пламеном емисионом спектрометријом
Метода бр. 14.11.
SRPS EN 15909, Минерална ђубрива – Одређивање калцију
ма и формиата у калцијум-фолијарним минералним ђубривима
15. ИСПИТИВАЊЕ МИКРОЕЛЕМЕНАТА ЧИЈИ ЈЕ САДРЖАЈ
МАЊИ ОД 10% ИЛИ ЈЕДНАК 10%
Метода бр. 15.1.
Екстракција укупних микроел емената
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за екстракцију следећих
микроелемената: укупан бор, укупан кобалт, укупан бакар, укупно
гвожђе, укупан манган, укупан молибдени и укупан цинк. Циљ је
извести минималан број екстракција, користећи исти екстракт, ка
да год је то могуће, да би се одредио укупан ниво сваког наведеног
микроелемента.
Ова метода се примењује на ђубрива са микроелеменима
(један или више) и ђубрива на бази макро- и секундарних елеме
ната која садрже микроел ементе (један или више), и то следећих
микроелемената: бор, кобалт, бакар, гвожђе, манган, молибден и
цинк. Примењује се за сваки микроелемент, ако је декларисани са
држај мањи или једнак 10%.
2) Принцип испитивања: Растварање у кључалој, разблаже
ној хлороводоничној киселини.
Напомена: Екстракција је емпиријска и не мора бити кван
титативна зависно од производа или других састојака ђубрива. У
случају одређених магнезијум оксида екстракована количина мо
же бити знатно мања него укупна количина магнезијума коју про
извод садржи. Одговорност је произвођача ђубрива да осигура да
декларисани садржај заиста и одговара екстракованој количини
под условима који одговарају методи.
3) Реагенси
За испитивање неопходни су следећи реагенси:
3.1. разблажена хлороводонична киселина, oko 6 mol/l: једна
запремина HCl (d20 = 1,18 g/ml) на једну запремину воде;
3.2. концентровани амонијачни раствор (NH4ОH, d20 = 0,9 g/ml).
4) Лабораторијска опрема: Неопходна је електрична грејна
плоча са варијабилном температурном контролом.
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Напомена: Када се одређује садржај бора једног екстракта, не
користити боросиликатно стакло. Пошто метода укључује про
цес кључања пожељан је тефлон или силикат. Испрати стаклени
суд темељно уколико је опран детерџентима који садрже борате.
5) Припрема лабораторијског узорка: Видети Методу бр. 1.1.
SRPS EN 1482-2, Минерална ђубрива и материје за калцификаци
ју – Узимање узорака и припремање узорака – Део 2: Припремање
узорака.
6) Поступак
6.1. Узорак за испитивање: Са прецизношћу од 1 mg измери
ти 2 до 10 g узорка ђубрива, у зависности од декларисаног садржа
ја микроелемента. Узорак ставити у чашу од 250 ml.
Следећа табела се користи да се добију коначни раствори ко
ји ће, после одговарајућег разблаживања, бити унутар мерног оп
сега за сваку методу.
Декларисани садржај микроелемента у ђубриву (%)

< 0,01 0,01 – < 5

≥ 5–10

Маса узорка за испитивање (g)

10

5

2

Маса микроелемента у узорку (mg)

1

0,5–250

100–200

Запремина екстракта V(ml)
Концентрација микроелемента у екстракту (mg/l)

250

500

500

4

1–500

200–400

6.2. Припрема раствора: Ако је потребно, узорак навлажити
са мало воде, додати пажљиво у малим количинама 10 ml разбла
жене хлороводоничне киселине (3.1.) по граму ђубрива, а затим
додати око 50 ml воде. Покрити суд сахатним стаклом и промућ
кати. Довести до кључања на врелој плочи и оставити да кључа
30 минута. Оставити да се охлади, повремено мешајући. Кванти
тативно пренети у суд од 250 или 500 ml (видети табелу). Допуни
ти водом до запремине и темељно промућкати. Филтерирати кроз
сув филтер у сув суд. Одбацити први филтрат. Екстракт мора би
ти савршено бистар. Препоручује се да одређивање буде изведено
одмах по добијању бистрог филтрата, у супротном суд затворити.
Напомена: За екстракте у којима се одређује садржај бора
подесити pH између 4 и 6 са концентрованим амонијачним рас
твором (3.2.).
7) Одређивање
Одређивање сваког микроелемента треба извести у аликвот
ним деловима како је приказано у методи за сваки микроелемент
посебно.
Ако је потребно, одстранити органске хелатне или комплек
сне супстанце из аликвотног дела екстракта користећи Методу бр.
15.3. У случају одређивања атомском апсорционом спектрометри
јом, такво одстрањивање може бити непотребно.
Метода бр. 15.2.
Екстракција водорастворљивих микроелемената
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за екстракцију водора
створљивих облика следећих микроелемената: бор, кобалт, бакар,
гвожђе, манган, молибден и цинк. Циљ је извести минималан број
екстракција, користећи исти екстракт, када год је то могуће, да би
се одредио укупан ниво сваког наведеног микроелемента.
Ова метода се примењује на ђубрива са микроелеменима
(један или више) и ђубрива на бази макро- и секундарних елеме
ната која садрже микроелементе (један или више), и то следећих
микроелемената: бор, кобалт, бакар, гвожђе, манган, молибден и
цинк. Примењује се за сваки микроелемент, ако је декларисани са
држај мањи или једнак 10%.
2) Принцип испитивања: Микроелементи се екстракују мућ
кањем ђубрива у води на 20 0C (± 2 0C).
Напомена: Екстракција је емпиријска и може, али и не мора
бити квантитативна.
3) Реагенси: За испитивање неопходан је разблажени раствор
хлороводоничне киселине, око 6 mol/l: помешати једну запремину
HCl (d20 = 1,18 g/ml) са једном запремином воде.
4) Лабораторијска опрема
Неопходна је следећа лабораторијска опрема:
4.1. ротациона мућкалица (35–40 обртаја у минути);
4.2. pH-метар.
Напомена: Када се одређује садржај бора у екстракту не ко
ристити боросиликатно стакло. Пошто метода укључује процес
кључања пожељан је тефлон или силикат. Испрати стаклени суд
темељно уколико је опран детерџентима који садрже борате.
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5) Припрема лабораторијског узорка: Видети Методу бр. 1.1.
SRPS EN 1482-2, Минерална ђубрива и материје за калцификаци
ју – Узимање узорака и припремање узорака – Део 2: Припремање
узорака.
6) Поступак
6.1. Узорак за испитивање: Са прецизношћу од 1 mg измери
ти 2 до 10 g узорка ђубрива, у зависности од декларисаног садржа
ја микроелемента. Узорак ставити у чашу од 250 ml.
Следећа табела се користи да се добију коначни раствори ко
ји ће, после одговарајућег разблаживања, бити унутар мерног оп
сега за сваку методу.
Декларисани садржај микроелемента у ђубриву (%)
Маса узорка за испитивање (g)
Маса микроелемента у узорку (mg)
Запремина екстракта V(ml)
Концентрација микроелемента у екстракту (mg/l)

< 0,01 0,01 – < 5

≥ 5–10

10

5

2

1

0,5–250

100–200

250

500

500

4

1–500

200–400

6.2. Припрема раствора: Додати око 200 ml воде у суд од 250 ml
или 400 ml воде у суд од 500 ml. Суд добро зачепити. Снажно промућ
кати руком како би се растворио узорак, затим ставити суд на ротаци
ону мућкалицу и мућкати 30 минута. Допунити водом до запремине
суда и добро промућкати.
6.3. Припрема раствора за испитивање: Филтрирати одмах у
чист, сув суд. Зачепити суд. Одређивање извести одмах након фил
трирања.
Напомена: Уколико филтрат постане постепено мутан, у
суду запремине Vе урадити нову екстракцију пратећи тачке 6.1.
и 6.2. Филтрирати у градуисани суд запремине W који је предход
но осушен и у кога је стављено 5 ml разблажене хлороводоничне
киселине (3.1). Зауставити филтрацију тачно у моменту дости
зања калибрационе ознаке. Добро промућкати.
Под овим условима вредност V приликом изражавања резул
тата је: V = Vе x W /(W – 5).
Разблажења приликом изражавања резултата зависе од
вредности V.
7) Одређивање
Одређивање сваког микроел емента треба извести у аликвот
ним деловима како је приказано у методи за сваки посебан ми
кроел еменат. Ако је потребно, одстранити органске хелатне или
комплексне супстанце из аликвотног дела екстракта користећи
Методу бр. 15.3. У случају одређивања атомском апсорционом
спектрометријом, такво одстрањивање може бити непотребно.
Метода бр. 15.3.
Уклањање органских компоненти из екстраката ђубрива
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за уклањање органских
једињења из екстраката ђубрива.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су
екстрахована по Методи бр. 15.1. и Методи бр. 15.2, односно на
ђубрива са микроел еменима (један или више) и ђубрива на бази
макро- и секундарних елемената која садрже микроелементе (је
дан или више), и то следећих микроелемената: бор, кобалт, бакар,
гвожђе, манган, молибден и цинк. Примењује се за сваки микро
елемент, ако је декларисани укупни или водорастворљиви садржај
микроелемената мањи или једнак 10%.
Напомена: Присуство малих количина органске матери
је обично не утиче на одређивање помоћу атомске апсорпционе
спектрометрије.
2) Принцип испитивања: Органска једињења се у аликвотнем
делу екстракта оксидују водоник-пероксидом.
3) Реагенси
За испитивање неопходни су следећи реагенси:
3.1. разблажени раствор хлороводоничне киселине, око 0,5
mol/l: једна запремина HCl (d20 = 1,18 g/ml) на 20 запреминa воде;
3.2. раствор водоник-пероксида (30% H2О2, d20 = 1,11 g/ml),
без микроел емената.
4) Лабораторијска опрема: Неопходна је електрична грејна
плоча са варијабилном температурном контролом.
5) Поступак
Узети 25 ml раствора екстракта добијеног Методом бр. 15.1.
или 15.2. и ставити у чашу од 100 ml. У случају Методе бр. 15.2.
додати 5 ml разблаженог раствора хлороводоничне киселине (3.1.).

Затим додати 5 ml раствора водоник-пероксида (3.2.). Прекрити
сахатним стаклом. Дозволити да дође до оксидације на собној
температури око један сат, затим постепено довести до кључања
које се одвија пола сата. Када се раствор охлади, ако је то потреб
но, додати додатних 5 ml водоник-пероксида. Затим оставити да
кључа како би се отклонио сувишан водоник-пероксид. Охладити,
квантитативно пренети у суд од 50 ml и допунити до запремине.
Филтрирати уколико постоји потреба.
Треба обратити пажњу приликом узимања аликвота и рачу
нања процента микроелемената у производу.
Метода бр. 15.4.
Одређивање микроелемената у екстракту ђубрива атомском
апсорпционом спектрометријом (општи поступак)
1) Примена методе
Овом методом прописан је општи поступак за испитивање
садржаја одређених микроелемената у екстракту ђубрива атом
ском апсорпционом спектрометријом.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су екс
трахована по Методи 15.1. или 15.2., односно на ђубрива са ми
кроелеменима (један или више) и ђубрива на бази макро- и секун
дарних елемената која садрже микроелементе (један или више), и
то следећих микроелемената: бор, кобалт, бакар, гвожђе, манган,
молибден и цинк. Примењује се за сваки микроелемент, ако је де
кларисани укупни или водорастворљиви садржај микроелемената
мањи или једнак 10%.
Адаптације овог поступка за различите микроелементе су де
таљно приказане у методама прописаним посебно за сваки микро
елемент.
Напомена: Присуство малих количина органске матери
је обично не утиче на одређивање помоћу атомске апсорпционе
спектрометрије.
2) Принцип испитивања
Након третирања екстракта, када је то потребно умањити или
елиминисати ометајуће хемијске супстанце, екстракт се разблажује
тако да његова концентрација буде у оптималном опсегу спектро
метра на таласној дужини погодној за одређивање микроелемента.
3) Реагенси
За испитивање неопходни су следећи реагенси:
3.1. разблажени раствор хлороводоничне киселине око 6 mol/l:
једна запремина HCl (d20 = 1,18 g/ml) на једну запремину воде;
3.2. разблажени раствор хлороводоничне киселине, око 0,5
mol/l: помешати једну запремину HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 запре
мина воде;
3.3. раствори лантанове соли (10 g Lа/l), који се користи за
одређивање кобалта (Cо), гвожђа (Fe), мангана (Mn) и цинка (Zn),
а припремају се на један од следећих начина:
3.3.1. или са лантан-оксидом раствореним у хлороводоничној
киселини (3.1.) (раствор је око 0,5 mol/l у хлороводоничној кисе
лини): ставити 11,73 g лантан-оксида (Lа2O3) у 150 ml воде у суду
од једног литра и додати 120 ml 6 mol/l хлороводоничне киселине
(3.1.). Дозволити да се раствори, а затим допунити до једног литра
са водом и темељно измешати;
3.3.2. или са растворима лантан-хлорида, лантан-сулфата или
лантан-нитрата (раствор је око 0,5 mol/l у хлороводоничној кисе
лини): растворити 26,7 g лантан-хлорида (LаCl3 x 7H2О) или 31,2 g
лантан-нитрата-хексахидрата [Lа(NО3)3 x 6H2О] или 26,2 g лантансулфат-нонахидрат [Lа2(SО4)3 x 9H2О] у 150 ml воде, додати 85 ml
6 mol/l хлороводоничне киселине (3.1). Растворити и потом допу
нити водом до једне литре. Добро промућкати.;
3.4. калибрациони раствори, за чију припрему видети методе
одређивања за сваки микроелемент.
4) Лабораторијска опрема
Неопходан је атомски апсорпциони спектрометар опремљен
са изворима који емитују зрачење карактеристично за микроеле
менте који се одређују.
Аналитичар мора пратити инструкције произвођача и бити
упознат са опремом. Опрема мора бити подложна корекцијама да
би се користила када је то потребно (Cо и Zn). Гасови који се кори
сте су ваздух и ацетилен.
5) Припрема раствора за испитивање
5.1. Припрема раствора екстракта микроелемената који се
одређују: видети Методу бр. 15.1. и/или Методу бр. 15.2, а ако је
потребно и Методу бр. 15.3.
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5.2. Третирање раствора за испитивање: Разблажити али
квотни део екстракта добијеног Методом бр. 15.1., Методом 15.2.
или Методом бр. 15.3. водом или/и хлороводоничном киселином
(3.1. или 3.2.), тако да се у коначном раствору за мерење добије
концентрација испитиваног микроелемента која одговара коришће
ном калибрационом опсегу (6.2) и концентрација хлороводоничне
киселине од најмање 0,5 mol/l, али не више од 2,5 mol/l. Ова опера
ција може захтевати један или више сукцесивних разблажења.
Узети аликвотни део коначног раствора добијеног разблажи
вањем екстракта, нека (а) буде запремина у ml и сипати у суд од
100 ml. Када се одређује Cо, Fе, Мn или садржај Zn додати 10 ml
раствора лантан соли (3.3). Допунити са 0,5 mol/l раствором хло
роводоничне киселине (3.2.) и добро промућкати. Ово је коначни
раствор за мерење. Нека D буде фактор разблажења.
6) Поступак
6.1. Припрема слепе пробе: Припремити слепу пробу пона
вљањем целог поступка од екстракционе фазе, изостављајући са
мо узорак за испитивање.
6.2. Припрема калибрационих раствора: Од радног калибра
ционог раствора припремљеног коришћењем методе дате за поје
диначне микроелементе, припремити у судовима од 100 ml серије
од најмање 5 калибрационих раствора растуће концентрације уну
тар оптимума мерног опсега спектрометра. Уколико је потребно
прилагодити концентрацију хлороводоничне киселине како би се
што више приближила оној разблаженог тест раствора (5.2). За од
ређивање Cо, Fе, Mn или Zn, додати 10 ml истог раствора лантан
соли (3.3) која је коришћена у тачки 5.2. Допунити до запреми
не са 0,5 mol/l раствором хлороводоничне киселине (3.2.) и добро
промућкати.
6.3. Одређивање: Припремити спектрометар (4) за одређива
ње и прилагодити таласној дужини датој у методи за појединачнe
микроелементе.
Усисати три пута, сукцесивно калибрационе растворе (6.2.),
растворе за испитивање (5.2.) и слепу пробу (6.1), бележећи сваки
резултат и испирати инструменат дестилованом водом између сва
ког усисавања.
Израдити калибрациону криву, уцртавајући просечно очита
вање спректометра за сваки калибрациони раствор (6.2.) дуж ор
динате и одговарајуће концентрације микроел емента, изражене
у µg/ml, дуж апсцисе. Из ове криве одредити концентрације ре
левантних микроелемената у раствору за испитивање, xs (5.2.) и
у слепој проби xb (6.1.), изражавајући ове концентрације у µg/ml.
Нацртати калибрациону криву.
7) Изражавање резултата
Проценат микроелемената (Е) у ђубриву је једнак:
Е (%) = [(xs – xb) x V x D]/(М x 104),
а ако је коришћена Метода бр. 15.3:
Е (%) = [(xs – xb) x V x 2D]/(М x 104),
где је :
Е – количина одређених микроелемената, изражених као
проценат ђубрива;
xs – концентрација раствора за испитивање (5.2.), у µg/ml;
xb – концентрација слепе пробе (6.1.), у µg/ml;
V – запремина екстракта добијеног по Методи бр. 15.1. или
Методе бр. 15.2, у милилитрима;
D – фактор који одговара разблажењу изведеном у тачки 5.2;
М – маса узорка за испитивање узетог у складу са Методом
бр. 15.1. или Методом бр. 15.2., у грамима.
Рачунање фактора разблажења D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi)
и (а) аликвотни делови и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) запремине у
милилитрима које одговарају њиховим разблажењима, фактор раз
блажења ће бити једнак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x
(vi/аi) x (100/а).
Метода бр. 15.5.
Одређивање бора у екстрактима ђубрива спектрометријски
са azometinом-H
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за одређивање бора у
екстракту ђубрива.
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Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су екс
трахована по Методи бр. 15.1. или 15.2., односно на ђубрива са
микроелементом бором и ђубрива на бази макро- и секундарних
елемената која садрже микроелеменат бор, а у којима је садржај
бора декларисан као укупни и/или водорастворљиви.
2) Принцип испитивања
У раствору azometin-H јони бора формирају жути комплекс,
чија је концентрација одређена молекуларном апсорпционом спек
трометријом на 410 nm. Ометајући јони су маскирани са EDTA.
3) Реагенси
За испитивање неопходни су следећи реагенси:
3.1. EDTA пуфер раствор, који се припрема на следећи на
чин: у суд од 500 ml који садржи 300 ml воде додати 75 g амони
јум-ацетата (NH4ООCCH3), 10 g динатријум соли етилен ди ами
но тетра сирћетне киселине (Nа2EDTA), 40 ml сирћетне киселине
(CH3CООH, d20 = 1,05 g/ml). Допунити водом до запремине и до
бро промућкати. pH раствора проверити стакленом електродом и
мора бити 4,8 ±0,1;
3.2. раствор azometin-H, који се припрема на следећи на
чин: у суд од 200 ml ставити 10 ml пуфер раствора (3.1.), 400 mg
azometinа-H (C17H12NNaО8S2) и 2 g аскорбинске киселине (C6H8О6).
Допунити до запремине и добро промућкати. Не припремати вели
ке количине овог реагенса јер је стабилан само пар дана;
3.3. калибрациони раствори бора:
3.3.1. стандардни раствор бора (100 µg/ml B), који се припре
ма на следећи начин: у суду од 1000 ml растворити 0,5719 g борне
киселине (H3BО3), измерене са тачношћу 0,1 mg, у води. Допунити
до запремине суда са водом и добро промућкати. Пренети у пла
стичну боцу и чувати у фрижидеру;
3.3.2. радни раствор бора (10 µg/ml), који се припрема на сле
дећи начин: ставити 50 g стандардног раствора бора (3.3.1.) у суд
од 500 ml. Допунити водом до запремине суда и добро промућкати.
4) Лабораторијска опрема
Неопходан је спектрометар подешен за молекуларну апсорп
цију са киветама оптичког пута 10 mm и подешене таласне дужи
не од 410 nm.
5) Припрема раствора за испитивање
5.1. Припрема раствора бора: видети Методу бр. 15.1. и/или
Методу бр. 15.2., а ако је одговарајуће и Методу бр. 15.3.
5.2. Припрема раствора за испитивање: Разблажити али
квотни део екстракта (5.1) да би се добила концентрација бора као
у 6.2. Могу бити потребна два сукцесивна разблажења. Нека D бу
де фактор разблажења.
5.3. Припрема корекционог раствора: Ако је раствор за ис
питивање (5.2.) обојен, припремити одговарајући корекциони рас
твор, стављајући у пластични суд 5 ml раствора за испитивање
(5.2.), 5 ml EDTA пуфер раствора (3.1.) и 5 ml воде и добро про
мућкати.
6) Поступак
6.1. Припрема слепе пробе: Припремити слепу пробу пона
вљањем целог поступка од екстракционе фазе, изостављајући са
мо узорак за испитивање.
6.2. Припрема калибрационих раствора: Пренети 0, 5, 10, 15,
20 и 25 ml радног калибрационог раствора (3.3.2.) у серију судова
од 100 ml. Допунити до 100 ml са водом и добро промућкати. Ови
раствори садрже између 0 и 2,5 µg/ml бора.
6.3. Развијање боје: Пренети 5 ml калибрационих раствора (6.2.),
раствора за испитивање и слепих проба у серију пластичних судова.
Додати 5 ml EDTA пуферског раствора (3.1.). Додати раствор azome
tin-H (4.2.). Добро промућкати и оставити да се боја развија у мраку
2,5 до три сата.
6.4. Одређивање: Измерити апсорбанцу раствора добијених у
тачки 6.3. и, ако је потребно корекционе растворе (5.3.), према води
на таласној дужини 410 nm. Испрати кивете водом пре сваког но
вог очитавања.
7) Изражавање резултата
Нацртати калибрациону криву концентрација калибрационих
раствора (6.2.) дуж апцисе, а добијене апсорбанце на спектроме
тру (6.4.) дуж ординате.
Очитати са калибрационе криве концентрацију бора у слепој
проби (6.1.), концентрацију бора у раствору за испитивање (5.2.)
и, ако је раствор за испитивање обојен, тачну концентрацију рас
твора за испитивање. Да би израчунали овај последњи, одузети
од апсорбанце корекционог раствора (5.3.) апсорбанцу раствора
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за испитивање (5.2.) и одредити тачну концентрацију раствора за
испитивање. Забележити концентрацију раствора за испитивање
(5.2.) са или без корекције као X(xs) и слепе пробе (xb).
Проценат бора (B ) у ђубриву се израчунава на следећи начин:
B (%) = [(xs – xb) x V x D)/(М x 104),
а ако је коришћена Метода бр. 15.3:
B (%) = [(xs – xb) x V x 2D)/(М x 104),
где је:
B – количина бора изражена у процентима;
xs – концентрација раствора за испитивање (5.2.), са или без
корекције, у µg/ml;
xb – концентрација слепе пробе (6.1.), у µg/ml;
V – запремина екстракта добијеног по Методи бр. 15.1. или
Методи бр. 15.2., у милилитрима;
D – фактор који одговара разблажењу изведеном у тачки 5.2;
М – маса узорка за испитивање узетог у складу са Методом
бр. 15.1. или Методом бр. 15.2, у грамима.
Рачунање фактора разблажења D: Ако су (а1) и (а2) узастоп
ни аликвотни делови и (v1) и (v2) запремине које одговарају њихо
вим разблажењима тада је фактор разблажења дат као:
D = (v1/а1) x (v2/а2)
Метода бр. 15.6.
Одређивање кобалта у екстрактима ђубрива атомском
апсорпционом спектрометријом
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за одређивање кобалтa у
екстракту ђубрива.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су екс
трахована по Методи бр. 15.1. и Методи бр. 15.2, односно на ђу
брива са микроелементом кобалтом и ђубрива на бази макро- и се
кундарних елемената која садрже микроелеменат кобалт, а у којима
је садржај кобалта декларисан као укупни и/или водорастворљиви.
2) Принцип испитивања: Након одговарајућег третмана и
разблаживања екстракта садржај кобалта се одређује атомском ап
сорпционом спектрометријом.
3) Реагенси
За испитивање неопходни су следећи реагенси:
3.1. разблажени раствор хлороводоничне киселине око 6 mol/l:
једна запремина HCl (d20 = 1,18 g/ml) на једну запремину воде;
3.2. разблажени раствор хлороводоничне киселине, око 0,5
mol/l: помешати једну запремину HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 за
премина воде;
3.3. раствори лантанове соли (10 g Lа/l), који се користи за
одређивање кобалта (Cо), гвожђа (Fe), мангана (Mn) и цинка (Zn),
а припремају се на један од следећих начина:
3.3.1. или са лантан-оксидом раствореним у хлороводоничној
киселини (3.1) (раствор је око 0,5 mol/l у хлороводоничној кисе
лини): ставити 11,73 g лантан-оксида (Lа2O3) у 150 ml воде у суду
од једног литра и додати 120 ml 6 mol/l хлороводоничне киселине
(3.1). Дозволити да се раствори, а затим допунити до једног литра
са водом и темељно измешати;
3.3.2. или са растворима лантан-хлорида, лантан-сулфата или
лантан-нитрата (раствор је око 0,5 mol/l у хлороводоничној кисе
лини): растворити 26,7 g лантан-хлорида (LаCl3 x 7H2О) или 31,2 g
лантан-нитрата-хексахидрата [Lа(NО3)3 x 6H2О] или 26,2 g лантансулфат-нонахидрат [Lа2(SО4)3 x 9H2О] у 150 ml воде, додати 85 ml
6 mol/l хлороводоничне киселине (3.1). Растворити и потом допу
нити водом до једне литре. Добро промућкати.;
3.4. калибрациони раствори кобалта:
3.4.1. стандардни раствор кобалта (1000 µg/ml), који се при
према на следећи начин: у чашу од 250 ml измерити 1 g кобалта
(Cо) са тачношћу 0,1 mg, додати 25 ml 6 mol/l хлороводоничне ки
селине (3.1.) и грејати до потпуног растварања кобалта. Када се
охлади, квантитативно пренети у суд од 1000 ml. Допунити водом
до запремине и добро промућкати;
3.4.2. радни раствор кобалта (100 µg/ml), који се припрема на
следећи начин: одпипетирати 10 ml стандардног раствора (3.4.1.) у

суд од 100 ml. Допунити до запремине са 0,5 mol/l раствором хло
роводоничне киселине (3.2.) и добро промућкати.
4) Лабораторијска опрема
Атомски апсорпциони спектрометар: видети Методу бр. 15.4.
(5.). Уређај мора имати извор зрака карактеристичан за кобалт
(240,7 nm). Спектрометар мора имати могућност корекције.
5) Припрема раствора за испитивање
5.1. Припрема раствора кобалта: Видети Методу бр. 15.1. и/
или Методу бр. 15.2, а ако је одговарајуће и Методу бр. 15.3.
5.2. Припрема раствора за испитивање: Видети Методу бр.
15.4. (5.2.). Раствор за испитивање мора да садржи 10% раствора
лантанове соли (3.3.).
6) Поступак
6.1. Припрема слепе пробе: Видети Методу бр. 15.4. (6.1.).
Слепа проба мора да садржи 10% раствора лантанове соли кори
шћеног у тачки 5.2.
6.2. Припрема калибрационих раствора: Видети Методу бр.
15.4. (6.2.). За оптимални опсег одређивања од 0–5 µg/ml кобалта,
отпепирати 0 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml и 5 ml радних рас
твора (3.4.2.) у низ градуисаних судова од 100 ml. Ако је потребно,
подесити концентрацију хлороводоничне киселине како би била
што приближнија оној у раствору за испитивање. Додати у сваки
суд 10 ml раствора лантан соли коришћене у тачки 5.2. Допунити
до 100 ml са 0,5 mol/l раствором хлороводоничне киселине (3.2) и
добро промућкати. Ови раствори садрже 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: Видети Методу бр. 15.4. (6.3.). Припремити
спектрометар (5.) за мерење на таласној дужини од 240,7 nm.
7) Изражавање резултата
Видети Методу бр. 15.4. (7.).
Проценат кобалта (Cо ) у ђубриву се израчунава на следећи
начин:
Cо (%) = [(xs – xb) x V x D]/(М x 104),
а ако је коришћена Метода бр. 15.3:
Cо (%) = [(xs – xb) x V x 2D]/(М x 104),
где је:
Cо – количина кобалта изражена у процентима;
xs – концентрација раствора за испитивање (5.2.), са или без
корекције, у µg/ml;
xb – концентрација слепе пробе (6.1.), у µg/ml;
V – запремина екстракта добијеног по Методи бр. 15.1. или
Методе бр. 15.2, у милилитрима;
D – фактор који одговара разблажењу изведеном у тачки 5.2;
М – маса узорка за испитивање узетог у складу са Методом
бр. 15.1. или Методом бр. 15.2, у грамима.
Рачунање фактора разблажења D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi)
и (а) аликвотни делови и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) запремине у
милилитрима које одговарају њиховим разблажењима, фактор раз
блажења ће бити једнак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x
(vi/аi) x (100/а).
Метода бр. 15.7.
Одређивање бакра у екстрактима ђубрива атомском
апсорпционом спектрометријом
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за одређивање бакра у
екстракту ђубрива.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су екс
трахована по Методи бр. 15.1. и Методи бр. 15.2, односно на ђу
брива са микроелементом бакром и ђубрива на бази макро- и се
кундарних елемената која садрже микроелеменат бакар, а у којима
је садржај бакра декларисан као укупни и/или водорастворљиви.
2) Принцип испитивања
Након одговарајућег третмана и разблаживања екстракта са
држај бакра се одређује атомском апсорпционом спектрометријом.
3) Реагенси
За испитивање неопходни су следећи реагенси:
3.1. разблажени раствор хлороводоничне киселине око 6 mol/l:
једна запремина HCl (d20 = 1,18 g/ml) на једну запремину воде;
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3.2. разблажени раствор хлороводоничне киселине, око 0,5 mol/l:
помешати једну запремину HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 запремина воде;
3.3. раствор водоник-пероксида (30% H2О2, d20 = 1,11 g/ml),
без микроелемената;
3.4. калибрациони раствори бакра:
3.4.1. стандардни раствор бакра (1000 µg/ml), који се припре
ма на следећи начин: у чашу од 250 ml измерити 1 g бакра (Cu) са
тачношћу 0,1 mg, додати 25 ml 6 mol/l хлороводоничне киселине
(3.1.) и 5 ml раствора водоник-пероксид (3.3.) и грејати до потпуног
растварања бакра. Када се охлади, квантитативно пренети у суд од
1000 ml. Допунити водом до запремине и добро промућкати;
3.4.2. радни раствор бакра (100 µg/ml), који се припрема на
следећи начин: одпипетирати 20 ml стандардног раствора (3.4.1.) у
суд од 200 ml. Допунити до запремине са 0,5 mol/l раствором хло
роводоничне киселине (3.2.) и добро промућкати.
4) Лабораторијска опрема: Атомски апсорпциони спектро
метар: видети Методу бр. 15.4. (5.). Уређај мора имати извор зрака
карактеристичан за бакар (324,8 nm).
5) Припрема раствора за испитивање
5.1. Припрема раствора бакра: Видети Методу бр. 15.1. и/или
Методу бр. 15.2., а ако је одговарајуће и Методу бр. 15.3.
5.2. Припрема раствора за испитивање: Видети Методу бр.
15.4. (5.2.).
6) Поступак
6.1. Припрема слепе пробе: Видети Методу бр. 15.4. (6.1.).
6.2. Припрема калибрационих раствора: Видети Методу бр. 15.4.
(6.2.). За оптимални опсег одређивања од 0-5 µg/ml бакра, отпепирати
0; 0,5; 1; 2; 3; 4 и 5 ml радних раствора (3.4.2.) у низ градуисаних су
дова од 100 ml. Ако је потребно, подесити концентрацију хлороводо
ничне киселине како би била што приближнија оној у раствору за ис
питивање. Допунити до 100 ml са 0,5 mol/l раствором хлороводоничне
киселине (3.2) и добро промућкати. Ови раствори садрже 0; 0,5; 1; 2;
3; 4 и 5 µg/ml бакра.
6.3. Одређивање: Видети Методу бр. 15.4. (6.3.). Припремити
спектрометар (5.) за мерење на таласној дужини од 324,8 nm.
7) Изражавање резултата
Видети Методу бр. 15.4. (7.).
Проценат бакра (Cu) у ђубриву се израчунава на следећи начин:
Cu (%) = [(xs – xb) x V x D]/(М x 104),
а ако је коришћена Метода бр. 15.3:
Cu (%) = [(xs – xb) x V x 2D]/(М x 104),
где је:
Cо – количина бакра изражена у процентима;
xs – концентрација раствора за испитивање (5.2.), са или без
корекције, у µg/ml;
xb – концентрација слепе пробе (6.1.), у µg/ml;
V – запремина екстракта добијеног по Методи бр. 15.1. или
Методи бр. 15.2., у милилитрима;
D – фактор који одговара разблажењу изведеном у тачки 5.2.;
М – маса узорка за испитивање узетог у складу са Методом
бр. 15.1. или Методом бр. 15.2, у грамима.
Рачунање фактора разблажења D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi)
и (а) аликвотни делови и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) запремине у
милилитрима које одговарају њиховим разблажењима, фактор раз
блажења ће бити једнак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x
(vi/аi) x (100/а).
Метода бр. 15.8.
Одређивање гвожђа у екстрактима ђубрива атомском
апсорпционом спектрометријом
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за одређивање гвожђа у
екстракту ђубрива.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су екс
трахована по Методи бр. 15.1. и Методи бр. 15.2, односно на ђубри
ва са микроелементом гвожђем и ђубрива на бази макро- и секун
дарних елемената која садрже микроелеменат гвожђа, а у којима
је садржај гвожђа декларисан као укупни и/или водорастворљиви.
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2) Принцип испитивања: Након одговарајућег третмана и
разблаживања екстракта садржај гвожђа се одређује атомском ап
сорпционом спектрометријом.
3) Реагенси
За испитивање неопх одни су следећи реагенси:
3.1. разблажени раствор хлороводоничне киселине око 6 mol/l:
једна запремина HCl (d20 = 1,18 g/ml) на једну запремину воде;
3.2. разблажени раствор хлороводоничне киселине, око 0,5 mol/l:
помешати једну запремину HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 запремина воде;
3.3. раствор водоник-пероксида (30% H2О2, d20 = 1,11 g/ml),
без микроелемената;
3.4. раствори лантанове соли (10 g Lа/l), који се користи за
одређивање кобалта (Cо), гвожђа (Fe), мангана (Mn) и цинка (Zn),
а припремају се на један од следећих начина:
3.4.1. или са лантан-оксидом раствореним у хлороводоничној
киселини (3.1) (раствор је око 0,5 mol/l у хлороводоничној кисе
лини): ставити 11,73 g лантан-оксида (Lа2O3) у 150 ml воде у суду
од једног литра и додати 120 ml 6 mol/l хлороводоничне киселине
(3.1). Дозволити да се раствори, а затим допунити до једног литра
са водом и темељно измешати;
3.4.2. или са растворима лантан-хлорида, лантан-сулфата или
лантан-нитрата (раствор је око 0,5 mol/l у хлороводоничној кисели
ни): растворити 26,7 g лантан-хлорида (LаCl3 x 7H2О) или 31,2 g лан
тан-нитрата-хексахидрата [Lа(NО3)3 x 6H2О] или 26,2 g лантан-сул
фат-нонахидрат [Lа2(SО4)3 x 9H2О] у 150 ml воде, додати 85 ml 6 mol/l
хлороводоничне киселине (3.1). Растворити и потом допунити водом
до једне литре. Добро промућкати;
3.5. калибрациони раствори гвожђа:
3.5.1. стандардни раствор гвожђа (1000 µg/ml), који се припре
ма на следећи начин: у чашу од 500 ml измерити 1 g гвоздене жице
са тачношћу 0,1 mg, додати 200 ml 6 mol/l хлороводоничне кисели
не (3.1.) и 15 ml раствора водоник-пероксид (3.3.) и грејати до пот
пуног растварања гвожђа. Када се охлади, квантитативно пренети у
суд од 1000 ml. Допунити водом до запремине и добро промућкати;
3.5.2. радни раствор гвожђа (100 µg/ml), који се припрема на
следећи начин: одпипетирати 20 ml стандардног раствора (3.4.1.) у
суд од 200 ml. Допунити до запремине са 0,5 mol/l раствором хло
роводоничне киселине (3.2.) и добро промућкати.
4) Лабораторијска опрема: Атомски апсорпциони спектро
метар: видети Методу бр. 15.4. (5.). Уређај мора имати извор зрака
карактеристичан за гвожђе (248,3 nm).
5) Припрема раствора за испитивање
5.1. Припрема раствора гвожђа: Видети Методу бр. 15.1. и/
или Методу бр. 15.2, а ако је одговарајуће и Методу бр. 15.3.
5.2. Припрема раствора за испитивање: Видети Методу бр. 15.4.
(5.2.). раствор за испитивање мора да садржи 10% раствора лантан соли.
6) Поступак
6.1. Припрема слепе пробе: Видети Методу бр. 15.4. (6.1.).
Слепа проба мора да садрти 10% раствора лантан соли, коришће
не у тачки 5.2.
6.2. Припрема калибрационих раствора: Видети Методу бр.
15.4. (6.2). За оптимални опсег одређивања од 0-10 µg/ml гвожђа,
отпепирати 0 ml, 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml и 10 ml радних раствора
(3.4.2.) у низ градуисаних судова од 100 ml. Ако је потребно, по
десити концентрацију хлороводоничне киселине како би била што
приближнија оној у раствору за испитивање. Додати у сваки суд
10 ml раствора лантан соли коришћене у тачки 5.2. Допунити до
100 ml са 0,5 mol/l раствором хлороводоничне киселине (3.2) и до
бро промућкати. Ови раствори садрже 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: Видети Методу бр. 15.4. (6.3.). Припремити
спектрометар (5.) за мерење на таласној дужини од 248,3 nm.
7) Изражавање резултата
Видети Методу бр. 15.4. (7.).
Проценат гвожђа (Fe) у ђубриву се израчунава на следећи начин:
Fe (%) = [(xs – xb) x V x D] / (М x 104),
а ако је коришћена Метода бр. 15.3:
Fe (%) = [(xs – xb) x V x 2D] / (М x 104),
где је:
Fe – количина гвожђа изражена у процентима;
xs – концентрација раствора за испитивање (5.2.), са или без
корекције, у µg/ml;
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xb – концентрација слепе пробе (6.1.), у µg/ml;
V – запремина екстракта добијеног по Методи бр. 15.1. или
Методи бр. 15.2, у милилитрима;
D – фактор који одговара разблажењу изведеном у тачки 5.2;
М – маса узорка за испитивање узетог у складу са Методом
бр. 15.1. или Методом бр. 15.2, у грамима.
Рачунање фактора разблажења D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi)
и (а) аликвотни делови и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) запремине у
милилитрима које одговарају њиховим разблажењима, фактор раз
блажења ће бити једнак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x
(vi/аi) x (100/а).
Метода бр. 15.9.
Одређивање мангана у екстрактима ђубрива атомском
апсорпционом спектрометријом
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за одређивање мангана
у екстракту ђубрива.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су екс
трахована по Методи бр. 15.1. и Методи бр. 15.2, односно на ђу
брива са микроелементом манганом и ђубрива на бази макро- и
секундарних елемената која садрже микроел еменат манган, а у
којима је садржај мангана декларисан као укупни и/или водора
створљиви.
2) Принцип испитивања: Након одговарајућег третмана и
разблаживања екстракта садржај мангана се одређује атомском ап
сорпционом спектрометријом.
3) Реагенси
За испитивање неопходни су следећи реаг енси:
3.1. разблажени раствор хлороводоничне киселине око 6 mol/l:
једна запремина HCl (d20 = 1,18 g/ml) на једну запремину воде;
3.2. разблажени раствор хлороводоничне киселине, око 0,5 mol/l:
помешати једну запремину HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 запремина воде;
3.3. раствори лантанове соли (10 g Lа/l), који се користи за
одређивање кобалта (Cо), гвожђа (Fe), мангана (Mn) и цинка (Zn),
а припремају се на један од следећих начина:
3.3.1. или са лантан-оксидом раствореним у хлороводоничној
киселини (3.1) (раствор је око 0,5 mol/l у хлороводоничној кисе
лини): ставити 11,73 g лантан-оксида (Lа2O3) у 150 ml воде у суду
од једног литра и додати 120 ml 6 mol/l хлороводоничне киселине
(3.1). Дозволити да се раствори, а затим допунити до једног литра
са водом и темељно измешати;
3.3.2. или са растворима лантан-хлорида, лантан-сулфата или
лантан-нитрата (раствор је око 0,5 mol/l у хлороводоничној кисе
лини): растворити 26,7 g лантан-хлорида (LаCl3 x 7H2О) или 31,2 g
лантан-нитрата-хексахидрата [Lа(NО3)3 x 6H2О] или 26,2 g лантансулфат-нонахидрат [Lа2(SО4)3 x 9H2О] у 150 ml воде, додати 85 ml
6 mol/l хлороводоничне киселине (3.1). Растворити и потом допу
нити водом до једне литре. Добро промућкати;
3.4. калибрациони раствори мангана:
3.4.1. стандардни раствор мангана (1000 µg/ml), који се при
према на следећи начин: у чашу од 250 ml измерити 1 g мангана са
тачношћу 0,1 mg, додати 25 ml 6 mol/l хлороводоничне киселине
(3.1.) и грејати до потпуног растварања мангана. Када се охлади,
квантитативно пренети у суд од 1000 ml. Допунити водом до за
премине и добро промућкати;
3.4.2. радни раствор мангана (100 µg/ml), који се припрема на
следећи начин: одпипетирати 20 ml стандардног раствора (3.4.1.) у
суд од 200 ml. Допунити до запремине са 0,5 mol/l раствором хло
роводоничне киселине (3.2.) и добро промућкати.
4) Лабораторијска опрема: Атомски апсорпциони спектро
метар: видети Методу бр. 15.4. (5.). Уређај мора имати извор зрака
карактеристичан за манган (279,6 nm).
5) Припрема раствора за испитивање
5.1. Припрема раствора мангана: Видети Методу бр. 15.1. и/
или Методу бр. 15.2, а ако је одговарајуће и Методу бр. 15.3.
5.2. Припрема раствора за испитивање: Видети Методу бр.
15.4. (5.2.). раствор за испитивање мора да садржи 10% раствора
лантан соли.
6) Поступак
6.1. Припрема слепе пробе: Видети Методу бр. 15.4. (6.1.).
Слепа проба мора да садржи 10% раствора лантан соли, коришће
не у тачки 5.2.

6.2. Припрема калибрационих раствора: Видети Методу бр.
15.4. (6.2). За оптимални опсег одређивања од 0–5 µg/ml мангана,
одпипетирати 0 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml и 5 ml радних рас
твора (3.4.2.) у низ градуисаних судова од 100 ml. Ако је потребно,
подесити концентрацију хлороводоничне киселине како би била
што приближнија оној у раствору за испитивање. Додати у сваки
суд 10 ml раствора лантан соли коришћене у тачки 5.2. Допунити
до 100 ml са 0,5 mol/l раствором хлороводоничне киселине (3.2)
и добро промућкати. Ови раствори садрже 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. Одређивање: Видети Методу бр. 15.4. (6.3.). Припремити
спектрометар (5.) за мерење на таласној дужини од 279,6 nm.
7) Изражавање резултата
Видети Методу бр. 15.4. (7.).
Проценат мангана (Mn) у ђубриву се израчунава на следећи
начин:
Mn (%) = [(xs – xb) x V x D]/М x 104),
а ако је коришћена Метода бр. 15.3:
Mn (%) = [(xs – xb) x V x 2D]/М x 104),
где је:
Mn – количина мангана изражена у процентима;
xs – концентрација раствора за испитивање (5.2.), са или без
корекције, у µg/ml;
xb – концентрација слепе пробе (6.1.), у µg/ml;
V – запремина екстракта добијеног по Методи бр. 15.1. или
Методе бр. 15.2, у милилитрима;
D – фактор који одговара разблажењу изведеном у тачки 5.2;
М – маса узорка за испитивање узетог у складу са Методом
бр. 15.1. или Методом бр. 15.2, у грамима.
Рачунање фактора разблажења D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi)
и (а) аликвотни делови и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) запремине у
милилитрима које одговарају њиховим разблажењима, фактор раз
блажења ће бити једнак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x
(vi/аi) x (100/а).
Метода бр. 15.10.
Одређивање молибдена у екстрактима ђубрива спектрометријски
помоћу комплекса са амонијум-тиоцијанатом
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за одређивање молибде
на у екстракту ђубрива.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су екс
трахована по Методи бр. 15.1. и Методи бр. 15.2, односно на ђу
брива са микроелементом молибденом и ђубрива на бази макро- и
секундарних елемената која садрже микроелеменат молибден, а у
којима је садржај молибдена декларисан као укупни и/или водора
створљиви.
2) Принцип испитивања
Молибден (V) формира комплекс [МоО(SCN)5] у алкалној
средини са SCN-јонима. Комплекс је екстракован n-butil acetatom.
Ометајући јони, као што је случај са Fe-јонима, заостају у воденој
фази. Жуто-наранџаста боја се одређује молекуларно апсорпцио
ном спектрометријом на 470 nm.
3) Реагенси
За испитивање неопх одни су следећи реагенси:
3.1. разблажени раствор хлороводоничне киселине око 6 mol/l:
једна запремина HCl (d20 = 1,18 g/ml) на једну запремину воде;
3.2. раствор бакра (70 mg/l) у 1,5 mol/l хлороводоничној ки
селини, који се припрема на следећи начин: у суду од 1000 ml
растворити 275 mg бакар-сулфата пентахидрата (CuSО4 х 5H2О),
измерених са тачношћу 0,1 mg, са 250 ml раствора 6 mol/l хлоро
водоничне киселине (3.1.). Допунити водом до запремине суда и
добро промућкати;
3.3. раствор аскорбинске киселине (50 g/l): који се припрема
на следећи начин: у суду од 1000 ml растворити 50 g аскорбин
ске киселине (C6H8O6) водом. Допунити до запремине суда, добро
промућкати и чувати у фрижидеру;
3.4. n-butil acetat;
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3.5. раствор амонијум-тиоцијаната (NH4SCN) 0,2 mol/l, ко
ји се припрема на следећи начин: у суду од 1000 ml растворити
15,224 g амонијум-тиоцијаната у води. Допунити до запремине су
да, добро промућкати и чувати у тамној боци;
3.6. раствор калај-хлорида (SnCl2 x 2H2О) (50 g/l) у 2 mol/l
хлороводоничној киселини: овај раствор мора бити савршено би
стар и припремљен непосредно пре употребе. Мора бити кори
шћен веома чист калај-хлорид јер у супротном раствор неће би
ти бистар. Да би се припремило 100 ml раствора, растворити 5 g
калај-хлорида у 35 ml 6 mol/l раствора хлороводоничне киселине
(3.1.). Додати 10 ml раствора бакра (3.2). Допунити до запремине
суда и добро промућкати;
3.7. калибрациони раствори молибдена:
3.7.1. стандардни раствор молибдена (500 µg/ml), који се при
према на следећи начин: у суд од 1000 ml растворити 0,920 g амо
нијум молибдата тетрахидрата [(NН4)6Мо7О24 x 4H2О)], измерених
са тачношћу 0,1 mg, у 6 mol/l хлороводоничне киселине (3.1.). До
пунити водом до запремине суда и добро промућкати;
3.7.2. средњи раствор молибдена (25 µg/ml) , који се припре
ма на следећи начин: одпипетирати 25 ml стандардног раствора
(3.7.1.) у суд од 500 ml. Допунити до запремине са 6 mol/l раство
ром хлороводоничне киселине (3.1.) и добро промућкати;
3.7.3. радни раствор молибдена (2,5 µg/ml), који се припрема
на следећи начин: одпипетирати 10 ml средњег раствора (3.7.2.) у
суд од 100 ml. Допунити до запремине са 6 mol/l раствором хлоро
водоничне киселине (3.1.) и добро промућкати.
4) Лабораторијска опрема
Неопходна је следећа лабораторијска опрема:
4.1. спектрометар подешен за молекуларну апсорпцију са ки
ветама од 20 mm оптичког пута и таласне дужине 470 nm;
4.2. левкови за одвајање од 200 или 250 ml.
5) Припрема раствора за испитивање
5.1. Екстракт раствора молибдена: Видети Методу бр. 15.1. и/
или Методу бр. 15.2, а ако је одговарајуће и Методу бр. 15.3.
5.2. Припрема раствора за испитивање: Разблажити аликвот
ни део екстракта (5.1.) са 6 mol/l раствором хлороводоничне ки
селине (3.1.) да се добије одговарајућа концентрација молибдена.
Фактор разблажења је D. Узети аликвотни део (а) из раствора екс
тракта који садржи 1 до 12 µg молибдена и ставити је у левак за
одвајање (4.2.). Допунити до 50 ml са 6 раствором хлороводоничне
киселине (3.1.).
6) Поступак
6.1. Припрема слепе пробе: Припрема се изводи понављањем
целог поступка од екстракционе фазе, изузимајући једино узорак
за испитивање.
6.2. Припрема калибрационих раствора: Припремити низ од
најмање 6 калибрационих раствора растуће концентрације који од
говарају оптималном опсегу спектрометра. За интервал 0–12,5 µg
молибдена, одпипетирати 0 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml и 5 ml радног
раствора (3.7.3.) у левак за одвајање (4.2.). Допунити до 50 ml са 6
mol/l раствором хлороводоничне киселине (3.1.). Левкови садрже
0 µg Mo, 2,5 µg Mo, 5 µg Mo, 7,5 µg Mo, 10 µg Mo и 12,5 µg Mo.
6.3. Развијање и одвајање комплекса: У сваки левак за одва
јање (5.2, 6.1. и 6.2.) додати следећим редом: 10 ml раствора бакра
(3.2.), 20 ml раствора аскорбинске киселине (3.3.). Темељно изме
шати и сачекати два или три минута, затим додати: 10 ml n-butil
acetatа (3.4.) користећи прецизну пипету и 20 ml раствора тиоција
ната (3.5.). Мућкати један минут да би се екстраковао комплекс у
органској фази. Оставити да се исталожи. Након одвајања две фа
зе извући целу водену фазу и одбацити је, затим опрати органску
фазу са 10 ml раствора калај-хлорида (3.6.). Мућкати један минут.
Оставити да се исталожи и извући целу водену фазу. Сакупити ор
ганску фазу у кивету за испитивање која ће омогућити сакупљање
капи воде у суспензију.
6.4. Одређивање: Измерити апсорбанце раствора добијених у
тачки 6.3. на таласној дужини 470 nm користећи 0 µg/ml молибде
на калибрационог раствора (6.2) као референтне вредности.
7) Изражавање резултата
Конструисати калибрациону криву распоређујући одговара
јуће масе молибдена у калибрационим растворима (6.2.), изражене
у µг дуж апцисе и одговарајућих вредности апсорбанце (6.4.) дате
спектрометарским очитавањем дуж ординате. Из ове криве одре
дити масу молибдена у раствору за испитивање (5.2.) и слепој про
би (6.1.). Ове масе су обележене (xs) и (xb).
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Проценат молибдена (Mo) у ђубриву се израчунава на следе
ћи начин:
Mо (%) = [(xs – xb) x V/а x D]/(М x 104),
а ако је коришћена Метода бр. 15.3:
Mо (%) = [(xs – xb) x V/а x 2D]/(М x 104),
где је:
Mо – количина молибдена изражена у процентима;
а – запремина аликвота узетог из последњег разблаженог
раствора (5.2.), у милилитрима;
xs – маса молибдена у раствору за испитивање (5.2.), у µg/g;
xb – маса молибдена у слепој пробеи (6.1.), у µg/g;
V – запремина екстракта добијеног по Методи бр. 15.1. или
Методи бр. 15.2, у милилитрима;
D – фактор који одговара разблажењу изведеном у тачки 5.2;
М – маса узорка за испитивање узетог у складу са Методом
бр. 15.1. или Методом бр. 15.2, у грамима.
Рачунање фактора разблажења D: Ако су (а1), (а2) сукцесив
не аликвотни делови и (v1), (v2) запремине које одговарају њихо
вим разблажењима, фактор разблажења ће бити једнак:
D = (v1/а1) x (v2/а2)
Метода бр. 15.11.
Одређивање цинка у екстрактима ђубрива атомском
апсорпционом спектрометријом
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за одређивање цинка у
екстракту ђубрива.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су екс
трахована по Методи бр. 15.1. и Методи бр. 15.2, односно на ђу
брива са микроелементом цинка и ђубрива на бази макро- и секун
дарних елемената која садрже микроелеменат цинка, а у којима је
садржај цинка декларисан као укупни и/или водорастворљиви.
2) Принцип испитивања
Након одговарајућег третмана и разблаживања екстракта са
држај цинка се одређује атомском апсорпционом спектрометријом.
3) Реагенси
За испитивање неопходни су следећи реагенси:
3.1. разблажени раствор хлороводоничне киселине око 6 mol/l:
једна запремина HCl (d20 = 1,18 g/ml) на једну запремину воде;
3.2. разблажени раствор хлороводоничне киселине, око 0,5 mol/l:
помешати једну запремину HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 запремина воде;
3.3. раствори лантанове соли (10 g Lа/l), који се користи за
одређивање кобалта (Cо), гвожђа (Fe), мангана (Mn) и цинка (Zn),
а припремају се на један од следећих начина:
3.3.1. или са лантан-оксидом раствореним у хлороводоничној
киселини (3.1) (раствор је око 0,5 mol/l у хлороводоничној кисе
лини): ставити 11,73 g лантан-оксида (Lа2O3) у 150 ml воде у суду
од једног литра и додати 120 ml 6 mol/l хлороводоничне киселине
(3.1). Дозволити да се раствори, а затим допунити до једног литра
са водом и темељно измешати;
3.3.2. или са растворима лантан-хлорида, лантан-сулфата или
лантан-нитрата (раствор је око 0,5 mol/l у хлороводоничној кисе
лини): растворити 26,7 g лантан-хлорида (LаCl3 x 7H2О) или 31,2
g лантан-нитрата-хексахидрата [Lа(NО3)3 x 6H2О] или 26,2 g лан
тан-сулфат-нонахидрат [Lа2(SО4)3 x 9H2О] у 150 ml воде, додати
85 ml 6 mol/l хлороводоничне киселине (3.1). Растворити и потом
допунити водом до једне литре. Добро промућкати;
3.4. калибрациони раствори цинка:
3.4.1. стандардни раствор цинка (1000 µg/ml), који се припре
ма на следећи начин: у чашу од 1000 ml растворити 1 g цинка у
праху или плочицама са тачношћу 0,1 mg, додати 25 ml 6 mol/l
хлороводоничне киселине (3.1.). Када се потпуно истопи, допуни
ти водом до запремине и добро промућкати;
3.4.2. радни раствор цинка (100 µg/ml), који се припрема на
следећи начин: разблажити 20 ml стандардног раствора (3.4.1.) у
0,5 mol/l раствором раствором хлороводоничне киселине (3.2.) у
суду од 200 ml. Допунити до запремине са 0,5 mol/l раствором рас
твором хлороводоничне киселине (3.2.) и добро промућкати.
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4) Лабораторијска опрема: Атомски апсорпциони спектро
метар: видети Методу бр. 15.4. (5.). Уређај мора имати извор зрака
карактеристичан за цинк (213, 8 nm).
5) Припрема раствора за испитивање
5.1. Припрема раствора цинка: Видети Методу бр. 15.1. и/или
Методу бр. 15.2, а ако је одговарајуће и Методу бр. 15.3.
5.2. Припрема раствора за испитивање: Видети Методу бр.
15.4. (5.2.). раствор за испитивање мора да садржи 10% раствора
лантан соли.
6) Поступак
6.1. Припрема слепе пробе: Видети Методу бр. 15.4. (6.1.).
Слепа проба мора да садрти 10% раствора лантан соли, коришће
не у тачки 5.2.
6.2. Припрема калибрационих раствора: Видети Методу бр.
15.4. (6.2). За оптимални опсег одређивања од 0-5 µg/ml цинка, от
пепирати 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 и 5 ml радних раствора (3.4.2.) у низ гра
дуисаних судова од 100 ml. Ако је потребно, подесити концентраци
ју хлороводоничне киселине како би била што приближнија оној у
раствору за испитивање. Додати у сваки суд 10 ml раствора лантан
соли коришћене у тачки 5.2. Допунити до 100 ml са 0,5 mol/l раство
ром хлороводоничне киселине (3.2) и добро промућкати. Ови рас
твори садрже 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 и 5 µg/ml цинка.
6.3. Одређивање: Видети Методу бр. 15.4. (6.3.). Припремити
спектрометар (5.) за мерење на таласној дужини од 213,8 nm.
7) Изражавање резултата
Видети Методу бр. 15.4. (7.).
Проценат цинка (Zn) у ђубриву се израчунава на следећи на
чин:
Zn (%) = [(xs – xb) x V x D]/(М x 104),

може бити знатно мања него укупна количина магнезијума коју
производ садржи. Одговорност је произвођача ђубрива да осигура
да декларисани садржај заиста и одговара екстракованој количи
ни под условима који одговарају методи.
3) Реагенси
За испитивање неопх одни су следећи реагенси:
3.1. разблажена хлороводонична киселина, oko 6 mol/l: једна
запремина HCl (d20 = 1,18 g/ml) на једну запремину воде;
3.2. концентровани амонијачни раствор (NH4ОH, d20 = 0,9 g/ml).
4) Лабораторијска опрема: Неопходна је електрична грејна
плоча са варијабилном температурном контролом.
Напомена: Када се одређује садржај бора једног екстракта,
не користити боросиликатно стакло. Пошто метода укључује
процес кључања пожељан је тефлон или силикат. Испрати ста
клени суд темељно уколико је опран детерџентима који садрже
борате.
5) Припрема лабораторијског узорка: Видети Методу бр. 1.1.
SRPS EN 1482-2, Минерална ђубрива и материје за калцификаци
ју – Узимање узорака и припремање узорака – Део 2: Припремање
узорака.
6) Поступак
6.1. Узорак за испитивање: Са прецизношћу од 1 mg измери
ти 1 до 2 g узорка ђубрива, у зависности од декларисаног садржаја
микроелемента. Узорак ставити у чашу од 250 ml.
Следећа табела се користи да се добију коначни раствори ко
ји ће, после одговарајућег разблаживања, бити унутар мерног оп
сега за сваку методу.
Декларисани садржај микроелемента у ђубриву (%)
Маса узорка за испитивање (g)
Маса микроелемента у узорку (mg)

а ако је коришћена Метода бр. 15.3:

Запремина екстракта V(ml)

Zn (%) = [(xs – xb) x V x 2D]/(М x 10 ),
4

где је:
Zn – количина цинка изражена у процентима;
xs – концентрација раствора за испитивање (5.2.), са или без
корекције, у µg/ml;
xb – концентрација слепе пробе (6.1.), у µg/ml;
V – запремина екстракта добијеног по Методи бр. 15.1. или
Методи бр. 15.2, у милилитрима;
D – фактор који одговара разблажењу изведеном у тачки 5.2;
М – маса узорка за испитивање узетог у складу са Методом
бр. 15.1. или Методом бр. 15.2., у грамима.
Рачунање фактора разблажења D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi)
и (а) аликвотни делови и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) запремине у
мл које одговарају њиховим разблажењима, фактор разблажења ће
бити једнак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x (vi/аi) x (100/а).
16. ИСПИТИВАЊЕ МИКРОЕЛЕМЕНАТА ЧИЈИ ЈЕ
САДРЖАЈ ВЕЋИ ОД 10%
Метода бр. 16.1.
Екстракција укупних микроел емената
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за екстракцију следећих
микроелемената: укупан бор, укупан кобалт, укупан бакар, укупно
гвожђе, укупан манган, укупан молибден и укупан цинк. Циљ је
извести минималан број екстракција, користећи исти екстракт, ка
да год је то могуће, да би се одредио укупан ниво сваког наведеног
микроелемента.
Ова метода се примењује на ђубрива са микроелеменима
(један или више) и ђубрива на бази макро- и секундарних елеме
ната која садрже микроел ементе (један или више), и то следећих
микроелемената: бор, кобалт, бакар, гвожђе, манган, молибден и
цинк. Примењује се за сваки микроелемент, ако је декларисани са
држај већи од 10%.
2) Принцип испитивања: Растварање у кључалој, разблаже
ној хлороводоничној киселини.
Напомена: Екстракција је емпиријска и не мора бити кван
титативна зависно од производа или других састојака ђубрива.
У случају одређених магнезијум оксида екстракована количина

Концентрација микроелемента у екстракту (mg/l)

>10 – < 25

≥ 25

2

1

> 200 – < 500

≥ 250

500

500

> 400 – < 1 000

≥ 500

6.2. Припрема раствора: Ако је потребно, узорак навлажити
са мало воде, додати пажљиво у малим количинама 10 ml разбла
жене хлороводоничне киселине (3.1.) по граму ђубрива, а затим
додати око 50 ml воде. Покрити суд сахатним стаклом и промућ
кати. Довести до кључања на врелој плочи и оставити да кључа
30 минута. Оставити да се охлади, повремено мешајући. Кванти
тативно пренети у суд од 250 или 500 ml (видети табелу). Допуни
ти водом до запремине и темељно промућкати. Филтерирати кроз
сув филтер у сув суд. Одбацити први филтрат. Екстракт мора би
ти савршено бистар. Препоручује се да одређивање буде изведено
одмах по добијању бистрог филтрата, у супротном суд затворити.
Напомена: За екстракте у којима се одређује садржај бора
подесити pH између 4 и 6 са концентрованим амонијачним рас
твором (3.2.).
7) Одређивање
Одређивање сваког микроелемента треба извести у аликвот
ним деловима како је приказано у методи за сваки микроелемент
посебно. Метода бр. 16.5, Метода бр. 16.6, Метода бр. 16.7, Ме
тода бр. 16.9. и Метода бр. 16.10. се не користити за одређивање
микроелемената присутних у хелатном или комплексном облику.
У тим случајевима, пре одређивања мора се користити Метода бр.
16.3. У случају одређивања атомском апсорционом спектрометри
јом, такво одстрањивање може бити непотребно.
Метода бр. 16.2.
Екстракција водорастворљивих микроелемената
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за екстракцију водора
створљивих облика следећих микроелемената: бор, кобалт, бакар,
гвожђе, манган, молибден и цинк. Циљ је извести минималан број
екстракција, користећи исти екстракт, када год је то могуће, да би
се одредио укупан ниво сваког наведеног микроелемента.
Ова метода се примењује на ђубрива са микроелеменима
(један или више) и ђубрива на бази макро- и секундарних елеме
ната која садрже микроелементе (један или више), и то следећих
микроелемената: бор, кобалт, бакар, гвожђе, манган, молибден и
цинк. Примењује се за сваки микроелемент, ако је декларисани са
држај већи од 10%.

20. септембар 2017.

Број 84

2) Принцип испитивања: Микроелементи се екстракују мућ
кањем ђубрива у води на 20 0C (±2 0C).
Напомена: Екстракција је емпиријска и може, али и не мора
бити квантитативна.
3) Реагенси
За испитивање неопходан је разблажени раствор хлороводо
ничне киселине, око 6 mol/l: помешати једну запремину HCl (d20 =
1,18 g/ml) са једном запремином воде.
4) Лабораторијска опрема
Неопходна је ротациона мућкалица (35–40 обртаја у минуту)
Напомена: Када се одређује садржај бора у екстракту не ко
ристити боросиликатно стакло. Пошто метода укључује процес
кључања пожељан је тефлон или силикат. Испрати стаклени суд
темељно уколико је опран детерџентима који садрже борате.
5) Припрема лабораторијског узорка: Видети Методу бр. 1.1.
SRPS EN 1482-2, Минерална ђубрива и материје за калцификаци
ју – Узимање узорака и припремање узорака – Део 2: Припремање
узорака.
6) Поступак
6.1. Узорак за испитивање: Са прецизношћу од 1 mg измери
ти 1 до 2 g узорка ђубрива, у зависности од декларисаног садржаја
микроел емента. Узорак ставити у чашу од 250 ml.
Следећа табела се користи да се добију коначни раствори ко
ји ће, после одговарајућег разблаживања, бити унутар мерног оп
сега за сваку методу.
Декларисани садржај микроелемента у ђубриву (%)
Маса узорка за испитивање (g)
Маса микроел емента у узорку (mg)
Запремина екстракта V(ml)
Концентрација микроелемента у екстракту (mg/l)

>10 – < 25

≥ 25

2

1

> 200 – < 500

≥ 250

500

500

> 400 – < 1 000

≥ 500

6.2. Припрема раствора: Додати око 400 ml воде. Добро за
чепити суд. Снажно промућкати руком да би се узорак распршио,
а затим га мућкати 30 минута на ротационом мешачу. Допунити
водом до запремине суда и добро промућкати.
6.3. Припрема раствора за испитивање: Филтрирати одмах у
чист, сув суд. Зачепити суд. Одређивање извести одмах након фил
трирања.
Напомена: Уколико филтрат постане постепено мутан, у
суду запремине Vе урадити нову екстракцију пратећи тачке 6.1.
и 6.2. Филтрирати у градуисани суд запремине W који је предход
но осушен и у кога је стављено 5 ml разблажене хлороводоничне
киселине (3.1). Зауставити филтрацију тачно у моменту дости
зања калибрационе ознаке. Добро промућкати.
Под овим условима вредност V приликом изражавања резул
тата је: V=Vе x W /(W – 5).
Разблажења приликом изражавања резултата зависе од
вредности V.
7) Одређивање
Одређивање сваког микроел емента треба извести у аликвот
ним деловима како је приказано у методи за сваки микроелемент
посебно.
Метода бр. 16.5, Метода бр. 16.6, Метода бр. 16.7, Метода бр.
16.9 и Метода бр. 16.10. се не користити за одређивање микрое
лемената присутних у хелатном или комплексном облику. У тим
случајевима, пре одређивања мора се користити Метода бр. 16.3.
У случају одређивања атомском апсорционом спектрометри
јом, такво одстрањивање може бити непотребно.
Метода бр. 16.3.
Уклањање органских једињења из екстраката ђубрива
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за уклањање органских
једињења из екстраката ђубрива.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су
екстрахована по Методи бр. 16.1. и Методи бр. 16.2, односно на
ђубрива са микроелементима (један или више) и ђубрива на бази
макро- и секундарних елемената која садрже микроелементе (је
дан или више), и то следећих микроелемената: бор, кобалт, бакар,
гвожђе, манган, молибден и цинк. Примењује се за сваки микро
елемент, ако је декларисани укупни или водорастворљиви садржај
микроелемената већи од 10%.
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Напомена: Присуство малих количина органске матери
је обично не утиче на одређивање помоћу атомске апсорпционе
спектрометрије.
2) Принцип испитивања: Органска једињења се у аликвотнем
делу екстракта оксидују водоник-пероксидом.
3) Реагенси
За испитивање неопх одни су следећи реагенси:
3.1. разблажени раствор хлороводоничне киселине, око 0,5 mol/l:
једна запремина HCl (d20 = 1,18 g/ml) на 20 запреминa воде;
3.2. раствор водоник-пероксида (30% H2О2, d20 = 1,11 g/ml),
без микроелемената.
4) Лабораторијска опрема: Неопходна је електрична грејна
плоча са варијабилном температурном контролом.
5) Поступак
Узети 25 ml раствора екстракта добијеног Методом бр. 15.1.
или 15.2. и ставити у чашу од 100 ml. У случају Методе бр. 15.2.
додати 5 ml разблаженог раствора хлороводоничне киселине (3.1.).
Затим додати 5 ml раствора водоник-пероксида (3.2.). Прекрити
сахатним стаклом. Дозволити да дође до оксидације на собној
температури око један сат, затим постепено довести до кључања
које се одвија пола сата. Када се раствор охлади, ако је то потреб
но, додати додатних 5 ml водоник-пероксида. Затим оставити да
кључа како би се отклонио сувишан водоник-пероксид. Охладити,
квантитативно пренети у суд од 50 ml и допунити до запремине.
Филтрирати уколико постоји потреба.
Треба обратити пажњу приликом узимања аликвота и рачу
нања процента микроелемената у производу.
Метода бр. 16.4.
Одређивање микроелемената у екстрактима ђубрива атомском
апсорпционом спектрометријом (општи поступак)
1) Примена методе
Овом методом прописан је општи поступак за испитивање
садржаја гвожђа и цинка у екстракту ђубрива атомском апсорпци
оном спектрометријом.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су екс
трахована по Методи бр. 16.1. и Методи бр. 16.2, односно на ђу
брива са микроелеменима гвожђем и цинком и ђубрива на бази
макро- и секундарних елемената која садрже микроелементе гво
жђе и цинк. Примењује се ако је декларисани укупни или водора
створљиви садржај гвожђа и цинка већи од 10%.
Адаптације овог поступка за различите микроелементе су де
таљно приказане у методама прописаним посебно за сваки микро
елемент.
Напомена: Присуство малих количина органске матери
је обично не утиче на одређивање помоћу атомске апсорпционе
спектрометрије.
2) Принцип испитивања
Након третирања екстракта, када је то потребно умањити или
елиминисати ометајуће хемијске супстанце, екстракт се разблажује
тако да његова концентрација буде у оптималном опсегу спектро
метра на таласној дужини погодној за одређивање микроелемента.
3) Реагенси
За испитивање неопходни су следећи реагенси:
3.1. разблажени раствор хлороводоничне киселине око 6 mol/l:
једна запремина HCl (d20=1,18 g/ml) на једну запремину воде;
3.2. разблажени раствор хлороводоничне киселине, око 0,5 mol/l:
помешати једну запремину HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 запремина воде;
3.3. раствори лантанове соли (10 g Lа/l), за одређивање гво
жђа (Fe) и цинка (Zn), а припремају се на један од следећих начина:
3.3.1. или са лантан-оксидом раствореним у хлороводоничној
киселини (3.1.) (раствор је око 0,5 mol/l у хлороводоничној кисе
лини): ставити 11,73 g лантан-оксида (Lа2O3) у 150 ml воде у суду
од једног литра и додати 120 ml 6 mol/l хлороводоничне киселине
(3.1.). Дозволити да се раствори, а затим допунити до једног литра
са водом и темељно измешати;
3.3.2. или са растворима лантан-хлорида, лантан-сулфата или
лантан-нитрата (раствор је око 0,5 mol/l у хлороводоничној кисе
лини): растворити 26,7 g лантан-хлорида (LаCl3 x 7H2О) или 31,2 g
лантан-нитрата-хексахидрата [Lа(NО3)3 x 6H2О] или 26,2 g лантансулфат-нонахидрат [Lа2(SО4)3 x 9H2О] у 150 ml воде, додати 85 ml
6 mol/l хлороводоничне киселине (3.1). Растворити и потом допу
нити водом до једне литре. Добро промућкати;
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3.4. калибрациони раствори, за чију припрему видети методе
одређивања за сваки микроелемент.
4) Лабораторијска опрема
Неопходан је атомски апсорпциони спектрометар опремљен
са изворима који емитују зрачење карактеристично за микроеле
менте који се одређују. Аналитичар мора да прати инструкције
произвођача и мора бити упознат са уређајем. Уређај мора бити
подложан адаптацијама да би се користио када је то потребно (на
пример за Zn). Гасови који се користе су ваздух и ацетилен.
5) Припрема раствора за испитивање
5.1. Припрема раствора екстракта микроелемената који се
одређују: видети Методу бр. 16.1. и/или Методу бр. 16.2, а ако је
потребно и Методу бр. 16.3.
5.2. Третирање раствора за испитивање: Разблажити али
квотни део екстракта добијеног Методом бр. 16.1, Методом бр.
16.2. или Методом бр. 16.3. водом или/и хлороводоничном кисе
лином (3.1. или 3.2.), тако да се у коначном раствору за мерење
добије концентрација испитиваног микроелемента која одговара
коришћеном калибрационом опсегу (6.2) и концентрација хлоро
водоничне киселине од најмање 0,5 mol/l, али не више од 2,5 mol/l.
Ова операција може захтевати један или више сукцесивних раз
блажења.
Узети аликвотни део коначног раствора добијеног разблажива
њем екстракта, нека (а) буде запремина у ml и сипати у суд од 100 ml.
Додати 10 ml раствора лантан соли (3.3). Допунити са 0,5 mol/l рас
твором хлороводоничне киселине (3.2.) и добро промућкати. Ово је
коначни раствор за мерење. Нека D буде фактор разблажења.
6) Поступак
6.1. Припрема слепе пробе: Припремити слепу пробу пона
вљањем целог поступка од екстракционе фазе, изостављајући са
мо узорак за испитивање.
6.2. Припрема калибрационих раствора: Од радног калибра
ционог раствора припремљеног коришћењем методе дате за поје
диначне микроелементе, припремити у судовима од 100 ml серије
од најмање 5 калибрационих раствора растуће концентрације уну
тар оптимума мерног опсега спектрометра. Уколико је потребно
прилагодити концентрацију хлороводоничне киселине како би се
што више приближила оној разблаженог тест раствора (5.2). За од
ређивање Fе или Zn, додати 10 ml истог раствора лантан соли (3.3)
која је коришћена у тачки 5.2. Допунити до запремине са 0,5 mol/l
раствором хлороводоничне киселине (3.2.) и добро промућкати.
6.3. Одређивање: Припремити спектрометар (4) за одређива
ње и прилагодити таласној дужини датој у методи за појединачнe
микроелементе.
Усисати три пута, сукцесивно калибрационе растворе (6.2.),
растворе за испитивање (5.2.) и слепу пробу (6.1), бележећи сваки
резултат и испирати инструменат дестилованом водом између сва
ког усисавања.
Урадити калибрациону криву, уцртавајући просечно очитава
ње спректометра за сваки калибрациони раствор (6.2.) дуж орди
нате и одговарајуће концентрације микроелемента, изражене у µg/
ml, дуж апсцисе. Из ове криве одредити концентрације релевант
них микроелемената у раствору за испитивање, xs (5.2.) и у слепој
проби xb (6.1.), изражавајући ове концентрације у µg/ml. Нацртати
калибрациону криву.
7) Изражавање резултата
Проценат микроелемената (Е) у ђубриву је једнак:
Е (%) = [(xs – xb) x V x D]/(М x 104),
а ако је коришћена Метода бр. 16.3:
Е (%) = [(xs – xb) x V x 2D]/(М x 104),
где је :
Е – количина одређених микроелемената, изражених као
проценат ђубрива;
xs – концентрација раствора за испитивање (5.2.), у µg/ml;
xb – концентрација слепе пробе (6.1.), у µg/ml;
V – запремина екстракта добијеног по Методи бр. 15.1. или
Методе бр. 15.2, у милилитрима;
D – фактор који одговара разблажењу изведеном у тачки 5.2;
М – маса узорка за испитивање узетог у складу са Методом
бр. 15.1. или Методом бр. 15.2, у грамима.
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Рачунање фактора разблажења D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi)
и (а) аликвотни делови и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) запремине у
милилитрима које одговарају њиховим разблажењима, фактор раз
блажења ће бити једнак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x
(vi/аi) x (100/а).
Метода бр. 16.5.
Одређивање бора у екстрактима ђубрива ацидиметријском
титрацијом
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за одређивање бора у
екстракту ђубрива.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су екс
трахована по Методи бр. 16.1. и Методи бр. 16.2., односно на ђу
брива са микроелементом бором и ђубрива на бази макро- и се
кундарних елемената која садрже микроелеменат бор, а у којима је
садржај бора декларисан као укупни и/или водорастворљиви.
2) Принцип испитивања
Манитолбор комплекс је формиран следећом реакцијом бора
са манитолом C6H8 (ОH)6 + H3BО3C6H15О8B + H2О. Комплекс се ти
трира са раствором натријум-хидроксида до pH 6,3.
3) Реагенси
За испитивање неопходни су следећи реагенси:
3.1. раствор индикатора метил-црвеног, који се припрема на
следећи начин: растворити 0,1 грам метил-црвеног (C15H15N3О2) у
50 ml 95% етанола (у нормални суд од 100 ml). Допунити до 100 ml
водом и добро промућкати;
3.2. разблажени раствор хлороводоничне киселине, око 0,5 mol/l:
помешати једну запремину HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 запремина воде;
3.3. раствор натријум-хидроксида (NаОH), око 0,5 mol/l, који
мора бити без присуства угљен диоксида, а припрема се на сле
дећи начин: растворити 20 g натријум-хидроксида у пелетираном
облику у нормалном суду од 1 литра који садржи 800 ml кључале
воде. Када се раствор охлади допунити до 1000 ml кључалом во
дом и добро промућкати;
3.4. стандардни раствор натријум-хидроксида (NаОH), око
0,025 mol/l, који мора бити без присуства угљен диоксида, а при
према се на следећи начин: разблажити 0,5 mol/l раствор натри
јум-хидроксида (3.3.) 20 пута са кључалом водом и добро промућ
кати. Вредност раствора изражава се као бор (B) (као у тачки 8.);
3.5. калибрациони раствор бора (100 µg/ml B), који се при
према на следећи начин: у суду од 1000 ml растворити 0,5719 g
борне киселине (H3BО3), измерене са тачношћу 0,1 mg, у води. До
пунити до запремине суда са водом и добро промућкати. Пренети
у пластичну боцу и чувати у фрижидеру;
3.6. натријум-хлорид (NaCl).
4) Лабораторијска опрема
Неопходна је следећа лабораторијска опрема:
4.1. pH-метар са стакленом електродом;
4.2. магнетна мешалица;
4.3. чаша од 400 ml са тефлонским штапићем.
5) Припрема раствора за испитивање: видети Методу бр.
16.1. и/или Методу бр. 16.2, а ако је одговарајуће и Методу бр. 16.3.
6) Поступак испитивања
У чашу од 400 ml (4.3.) одпипетирати аликвотни део (а) екс
тракта (5.1.) који садржи 2–4 mg B. Додати 150 ml воде. Додати
неколико капи раствора индикатора метил црвеног (3.1.). У случа
ју екстракције по Методи бр. 16.2. Закиселити раствор додатком
раствора хлороводоничне киселине 0,5 mol/l (3.2.) до промене боје
раствора индикатора, затим додати још 0,5 ml раствора хлороводо
ничне киселине 0,5 mol/l (3.2.). Након додавања 3 g натријум-хло
рида (3.7.) довести до кључања како би се отклонио угљен-диок
сид. Оставити да се охлади. Ставити чашу на магнетну мешалицу
(4.2.) и убацити предходно калибрисане електроде pH-метра (4.1).
Подесити pH на тачно 6,3, прво са 0,5 mol/l раствором натријумхидроксида (3.3.), затим са 0,025 mol/l стандардним раствором на
тријум-хидроксида (3.4.). Додати 20 g D-manitola (3.6.), потпуно
растворити и добро промућкати. Титрирати са 0,025 mol/l стан
дардним раствором натријум-хидроксида (3.4.) до pH 6,3 (стабил
ног најмање један минут). Нека X1 буде захтевана запремина.
7) Слепа проба
Припремити раствор слепе пробе понављањем целог поступ
ка од фазе припреме раствора, изузимајући само ђубриво. Нека Xо
буде захтевана запремина.
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Јавни конкурси
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ на 11. седници
одржаној септембра 2017. године, на основу члана 36. ст. 3. и 4. и члана 39.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана
3. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно кому
нално стамбеног предузећа „Александровац” Александровац, чији је осни
вач општина Александровац, број 020-260/2017 од 12. септембра 2017. го
дине, објављује јавни конкурс
– за избор директора Јавног комуналног стамбеног предузећа „Алек
сандровац” Александровац.
Подаци о јавном предузећу:Јавно комунално стамбено предузеће
„Александровац” из Александровца.
Матични број: 07100124.
ПИБ: 100365240.
Седиште Јавног предузећа: Александровац, 10. август 46.
Претежна делатност Јавног предузећа: 36.00 сакупљање, пречишћа
вање и дистрибуција воде.
Радно место: директор Јавно комуналног стамбеног предузећа
„Александровац” из Александровца. Директора Јавно комуналног стамбе
ног предузећа именује Скупштина општине Александровац на период од
четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. Директор предузе
ћа заснива радни однос на одређено време.
Послови директора: представља и заступа јавно предузеће, органи
зује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговaра
за законитост рада јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење,
предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран
је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава од
луке надзорног одбора, доноси акт о систематизацији, врши друге послове
одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно и пословно способно лице;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у траја
њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама, техничке, правне , економске,би
отехничке и друге струке;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из услова дефинисаних у тачки 2;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
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9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим
се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Александровац, 10. aвгуст 46.
Стручна оспособљеност, знање и вештине оцењују се у изборном по
ступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс,
који у складу са Законом o јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/16) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног преду
зећа („Службени гласник РС”, број 65/16), спроводи Комисија за спровође
ње конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Александровац, именована Решењем Скупштине општине Александровац.
Рок за подношење пријава: пријавa на јавни конкурс за избор дирек
тора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана објављивања
овог конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”, a рок почиње да
тече наредног дана од дана објављивања конкурса.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и ду
жини радног искуства с кратким описом послова на којим је кандидат радио
до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим пословима,
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
1. извод из матичне књиге рођених;
2. уверење о држављанству;
3. доказ о пословној способности (потврда Центра за социјални рад);
4. диплома о стеченом високом образовању;
5. исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други ак
ти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на по
словима за које се захтева условом дефинисано високо образовање);
6. исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих
се види да лице има најмање три године радног искуства на пословима ко
ји су повезани са пословима јавног предузећа);
7. исправе којима се доказује да лице има радно искуство у организо
вању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује
да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова);
8. изјава лица дата под материјалном и кривичном одговорношћу да
није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке, оверена у складу са законом;
9. уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затво
ра од најмање шест месеци;
10. уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности
у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
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Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена
у складу са законом.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни
конкурс са неопходном документацијом и доказима о испуњености услова
подносе се Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Александровац, у затвореној коверти
на адресу:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних пред
узећа чији је оснивач општина Александровац, Јаше Петровић 26, 37230
Александровац, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс – не отварај”.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Александровац, одбациће за
кључком против кога није допуштена посебна жалба.
Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу:
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Јелица Костић,
телефон бр. 037/3554 556.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, у
„Службеном листу општине Александровац”, најмање једним дневним но
винама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на
интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs.
17-30004

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ТРСТЕНИКУ, Управни
одбор, на основу члана 51. став 1. тачка 7) и члана 54. став 5. у вези са
ставом 4. Закона о ученичком студентском стандарду („ Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и 55/13), расписује јавни конкурс
– за именовање директора Дома ученика средњих школа у Трстенику.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати по овом јав
ном конкурсу, треба да испуњавају и услове прописане чланом 53. ст. 2, 3.
и 6. важећег Закона о ученичком и студентском стандарду, и то:
– да имају високо образовање стечено на студијама другог степена (ма
стер академске студије, специјалистичке академске студије или специјали
стичке струковне студије) или високо образовање стечено на основним сту
дијама на факултету у трајању од најмање четири године, а које је у погледу
права које из њега произилазе изједначено са академским називом мастер;

Судски огласи
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Виши суд у Београду, на основу члана 81. Закона
о парничном поступку, решењем 12. П. број 904/15 од
18. јула 2017. године, у правној ствари по тужби тужи
оца Николе Шћепановића из Никшића, Обрешка 6, чији
је пуномоћник Миладин Дабетић, адвокат из Београда,
Улица народног хероја 19/4, против тужених Ранка Су
ше са последњим познатим боравиштем у Београду, Ди
митрија Туцовића 28а, и „City development” д.о.о. чији је
привремени заступник Немања Јекић, адвокат из Београ
да, Улофа Палмеа 25, ради накнаде штете, поставио пр
вотуженом Ранку Суши са последњим познатим борави
штем у Београду, Димитрија Туцовића 28а, привременог
заступника Нурадију Ћ. Аговић, адвоката из Београда,
Булевар краља Александра 253, која ће првотуженог за
ступати у овом парничном поступку све док се првоту
жени не појави пред судом или док орган старатељства
не обавести суд да је првотуженом поставио стараоца.
12. П. број 904/15 – Из Вишег суда у Београду.
17-30067
ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Позивају се лица која полажу право на наслеђе иза
пок. Јовчић Љиљане бив. из Београда, од оца Јована и
мајке Божидарке, рођене 2. јуна 1934. године, да се јаве
Другом основном суду у Београду, Катанићева 15, Бео
град, у судницу 9/II, у року од годину дана од дана об
јављивања огласа.
1. О. број 6976/16 – Из Другог основног суда у Бео
граду.
17-30131

Пред овим судом у току је парнични поступак по
тужби тужиоца Мирјане Шипетић из Београда, Љу
бе Вучковића 28, чији је пуномоћник адвокат Зори
ца Јеленковић из Београда, Сестара Букумировић 15,
против тужених Вукоја Петковића из Београда, Др
Велимировића 1, Ружице Петковић из Београда, Пли
твичка 32, Милене Петковић са пребивалиштем у СР
Немачкој, Немање Петковић са пребивалиштем у СР
Немачкој, Слободана Петковића са пребивалиштем у
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– да имају најмање пет година рада са високим образовањем,
– да кандидат није правноснажном пресудом осуђен за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, или да није осуђен за: кривично дело насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног ли
ца или родоскрвњење; за кривично дело примање мита или давања мита;
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених ме
ђународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; да канди
дат није лице за које је, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање;
– да кандидату није изречена мера заштите од насиља у породици.
Директор Дома ученика средњих школа у Трстенику, именује се на
период од четири године.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Уз пријаву на јавни конкурс, кандидат је обавезан да приложи:
– биографију (CV),
– предлог развојног плана установе за период именовања,
– диплому или уверење о стручној спреми (образовању),
– потврду о радном искуству,
– потврду-уверење да кандидат није осуђиван за напред наведена
кривична дела,
– потврду-уверење да кандидату није изречена мера заштите од на
сиља у породици,
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци,
– лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са ученицима, односно студентима, које није старије
од два месеца.
Напомена: Сви докази о испуњености услова прилажу се у оригина
лу или овереној копији.
Пријаву са потпуном документацијом доставити на адресу: Дом уче
ника средњих школа у Трстенику, Д. Максића 2, 37240 Трстеник / телефон
за информације је 037/711-865.
17-30081

СР Немачкој, Јока Петковића са пребивалиштем у СР
Немачкој, чији је заједнички пуномоћник адвокат Ани
ца Живановић из Београда, Крижанићева 34, Ђурђа
Ђорђевића из Београда, Плитвичка 43, Војислава Ђор
ђевића из Београда, Плитвичка 43, Милана Јаворића из
Београда, Плитвичка 43 и Зорана Јовановића из Београ
да, Плитвичка 43, ради утврђивања ништавости угово
ра, у ком поступку је туженом Ђурђу Ђорђевићу, поста
вљен привремени заступник адвокат Богићевић Владан,
Патријарха Варнава 30/2, који ће туженог заступати у
овој парници и имати сва права и дужности законског
заступника, све док се тужени не појави.
2. П. број 828/17 – Из Другог основног суда у Бео
граду.
17-30134
ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ
Основни суд у Аранђеловцу, по судији Милану Ба
бићу као судији појединцу, у предмету доказивања смр
ти Јоксимовић Милене из Венчана, по предлогу Радми
ле Јоксимовић из Венчана, на основу одредбе члана 61.
Закона о ванпарничном поступку, издао је 18. августа
2017. године, следећи оглас.
1. Позива се свако лице које има било каква сазна
ња о животу Милене Јоксимовић из Венчана, рођене
Радосављевић, рођене 25. фебруара 1899 године, у Јан
ковцу, од оца Живојина и мајке Милеве, да се без одла
гања јави Основном суду у Аранђеловцу.
2. По истеку рока од 15 дана од објављивања овог
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, суд
ће одлучити о предлогу.
Р. 2. број 17/17 – Из Основног суда у Аранђеловцу.
17-30064

Основни суд у Аранђеловцу, по судији Милану Ба
бићу као судији појединцу, у предмету доказивања смр
ти Олге Божић из Горње Трешњевице, по предлогу Ми
лана Божића из Горње Трешњевице, на основу одредбе
члана 61. Закона о ванпарничном поступку, издао је 18.
августа 2017. године, следећи оглас.
1. Позива се свако лице које има било каква сазна
ња о животу Олге Божић из Горње Трешњевице, рође
не 31. марта 1920. године у Горњој Трешњевици од оца
Драгољуба и мајке Милеве, ЈМБГ 3103920726814, да се
без одлагања јави Основном суду у Аранђеловцу.

Позива се Олга Божић из Горње Трешњевице, ро
ђена 31. марта 1920. године у Горњој Трешњевици од
оца Драгољуба и мајке Милеве, ЈМБГ 3103920726814,
да се без одлагања јави Основном суду у Аранђеловцу.
2. По истеку рока од 15 дана од објављивања овог
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, суд
ће одлучити о предлогу.
Р. 2. број 21/17 – Из Основног суда у Аранђеловцу.
17-30066
ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ТОПОЛИ
Основни суд у Аранђеловцу, Судска јединица у
Тополи, у предмету I-7-П-66/17 и то судија Живослав
Кузмић у парници тужиоца Оливере Недић из Новог
Београда, Шпанских бораца 57, коју по пуномоћју за
ступа адв. Драган Живковић из Тополе, против туже
не Даринке Николић из Краљева, сада у иностранству
на непознатој адреси, ради утврђења права својине, 1.
септембра 2017. године, поставио је туженој Даринки
Николић из Краљева, која нема пуномоћника, сада на
непознатој адреси пребивалишта и боравишта, привре
меног заступника Јасминку Денић адвоката из Тополе, а
на основу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а. Привремени
заступник ће заступати тужену све док се тужена или
њен пуномоћник не појави пред судом или док орган
старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.
I-7 П. број 66/17 – Из Основног суда у Аранђелов
цу, Судска јединица у Тополи.
17-30056
ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ БЕЧЕЈУ
Основни суд у Бечеју – Судска јединица у Новом Бе
чеју, по судији Гордани Влашкалин, као судији појединцу,
у правној ствари тужиоца НЛБ Банке а.д. Београд, против
туженог Барб ул Дејана из Новог Бечеја, сада непознатог
места боравишта у Аустрији, ради исплате дуга, вредност
спора 68.198,90 динара, решењем I-4 Пл. број 95/17 од 3.
августа 2017. године, поставио је туженом за привреме
ног заступника Соњу Малетин, адвоката из Новог Бечеја.
Привремени заступник ће заступати туженог у овој
парници све док се тужени или његов пуномоћник не
појави пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је поставио стараоца.
I-4 Пл. број 95/17 – Из Основног суда у Бечеју, Суд
ска јединица у Новом Бечеју.
17-29896
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ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ
Основни суд у Зрењанину, по судији Мирјани Зла
тановић Сарафијановић као судији појединцу у правној
ствари тужиоца Компанија „Дунав осигурање”, а.д.о.
Београд, ГФО Зрењанин, Краља Александра I Кара
ђорђевића 28, против туженог Филипаш Горана из Бе
ограда, Дантеова 60, сада са непознатим местом пре
бивалишта и боравишта ради издавања платног налога,
вредност предмета спора 139.966,00 динара, донео је 4.
августа 2017. године, следеће решење.
Поставља се за привременог заступника туженом
Филипаш Горану из Београда, Дантеова 60, сада са не
познатим местом, пребивалишта и боравишта, Пернат
Миљан, адвокат из Зрењанина, који ће га заступати у
парници Основног суда у Зрењанину, под бројем 31.
Пл. 67/2017.
31. Пл. број 67/2017 – Из Основног суда у Зрењанину.
17-30071
ОСНОВНИ СУД У КРАЉЕВУ
Туженој Филиповић Зорици из Београда – Звезда
ра, Ловренска 6/а тренутно на непознатој адреси, за
заступање у овој парници поставља се за привременог
заступника адв. Матић Урош из Краљева.
Привремени заступник у овом поступку има сва
права и дужности законског заступника и предузимаће
парничне радње у поступку све док се тужени, његов
зак. заступник или пуномоћник не појави пред судом
или док орган старатељства не обавести суд да је туже
ном поставио старатеља.
1. П. број 199/2017 – Из Основног суда у Краљеву.
17-30003

Основни суд у Краљеву и то судија Душица Тму
шић, председник већа, у парници тужиоца Вељовић
Драгана из Краљева, против тужене Милосављевић
Драгане из Краљева, сада на непознатој адреси, ради
вршења родитељског права, донео је 10. септембра
2017. године, оглас.
Решењем овог суда 10 П2 број 13/2017 од 10. сеп
тембра 2017. године, а на основу члана 79. став 2. тачка
4. ЗПП-а постављен је адвокат Перовић Жељко из Кра
љева за привременог заступника туженој Милосавље
вић Драгани из Краљева, сада на непознатој адреси, у
парници која се код овог суда води по тужби тужиоца
Вељовић Драгана из Краљева, против тужене Милоса
вљевић Драгане из Краљева, сада на непознатој адреси,
ради вршења родитељског права.
Истим решењем одређено је да ће привремени за
ступник заступати тужену у поступку све док се туже
на или њен пуномоћник не појаве пред судом, односно
док орган старатељства не обавести суд да је туженој
поставио стараоца.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Репу
блике Србије”, и на огласној табли суда.
10. П2. број 13/2017 – Из Основног суда у Краљеву.
17-30135
ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ
Основни суд у Крушевцу, првостепени парнични,
судија појединац Елеонора Миладиновић, у правној
ствари тужиоца Драгане Младеновић из Крушевца,
против туженика Петра Младеновића, на непознатој
адреси, 12. септембра 2017. године, донео је решење.
Туженом Петру Младеновићу, поставља се при
времени заступник, адвокат Игор Јевтић из Крушевца,
који у поступку има сва права и дужности законског за
ступника и који ће та права и дужности вршити све док
се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом,
односно док орган старатељства не обавести суд да је
поставио стараоца.
3. П2. број 347/17 – Из Основног суда у Крушевцу.
17-30001

Основни суд у Крушевцу, првостепени парнич
ни, судија појединац Елеонора Миладиновић, у прав
ној ствари тужиоца Привредног друштва „Еуролифт”
д.о.о. из Ниша, које заступа пун. адв. Татјана Цветко
вић из Ниша, против туженика Стамбене зграде, Цан
карева 5, Крушевац, 21. јула 2017. године, донео је сле
деће решење.
Туженику Стамбеној згради Цанкарева 5 у Кру
шевцу, поставља се привремени заступник, адвокат
Игор Јевтић из Крушевца, који у поступку има сва
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права и дужности законског заступника и који ће та
права и дужности вршити све док се тужени или његов
пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган
старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.
3. П. број 2841/15 – Из Основног суда у Крушевцу.
17-30002
ОСНОВНИ СУД У ЛАЗАРЕВЦУ
Основни суд у Лазаревцу, у парничном поступку
по судији Милојки Живановић, судији појединцу у пар
ници тужиоца ЈП ЕПС Београд, огранак РБ Колубара
Лазаревац, Светог Саве 1, против туженог Дејана Не
јићу чије пребивалиште је непознато, ради дуга, донео
је 24. јула 2017. године, решење.
Туженом Дејану Нејићу са непознатим пребива
лиштем у Републици Србији поставља се привремени
заступник Душан Марковић, адвокат из Лазаревца, у
смислу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а.
Привремени заступник ће вршити сва права и ду
жности законског заступника све док се тужени не при
ступи у суд или не достави суду пуномоћје за лице које
ће га заступати.
П. број 622/15 – Из Основног суда у Лазаревцу.
17-30069
ОСНОВНИ СУД У ЛОЗНИЦИ
Основни суд у Лозници, као парнични судија Ва
сић Милена решавајући у правној ствари тужиоца НЛБ
Банке Београд, Михајла Пупина 165, против туженог
Рустемовић Јасмина из М. Зворника, Милоша Гајића 9,
ради дуга, ван рочишта за главну расправу, 28. августа
2017. године, донео је оглас.
Основни суд у Лозници је применом одредаба чл.
81. и 82. ЗПП-а поставио адвоката Бранислава Стајића
из Малог Зворника за привременог заступника туже
ном Рустемовић Јасмину из Малог Зворника који сада
живи на непознатој адреси боравишта и пребивалишта.
Привремени заступник ће заступати туженог све
док се он или његов пуномоћник не појаве пред судом
или док орган старатељства не обавести суд да је по
ставио стараоца.
4. П. број 442/17 – Из Основног суда у Лозници.
17-29980
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ТУТИНУ
Основни суд у Новом Пазару – Судска јединица у
Тутину, судија Рамо Софтић, у предмету тужиоца Ма
врић Енвера из Батрага код Тутина кога по пуномоћју
заступа брат Маврић Муамер из Батрага, против туже
не Сабине Маринове Евгениеве из Р. Русе Р Бугарска,
без ближе адресе становања, ради развода брака, сход
но члану 81. ст. 1. и 2. тачка 5. и чл. 82. и 83. ЗПП-а,
за привременог заступника одсутној туженој Сабине
Маринове Евгенијеве, поставља адв. Ервина Бачевца
из Тутина, који ће вршити права и дужности законског
заступника, док се тужена, њен законски заступник или
пуномоћник не појаве пред судом, или док му орган
старатељства не постави стараоца.
I-27 П2. број 872/17 – Из Основног суда у Новом
Пазару, Судска јединица у Тутину.
17-30139
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
Основни суд у Новом Саду, судија Миланка Ива
нић Јанкулов, у правној ствари тужиоца „Raiffeis en
banka” а.д. Београд, против туженог Давидовић Дејана,
на непознатом месту пребивалишта ради дуга, ван ро
чишта, 7. августа 2017. године, доноси оглас.
Основни суд у Новом Саду, поставио је применом
одредаба члана 81. став 2. тач. 4. и 3. и члана 82. Зако
на о парничном поступку („Службени гласник РС”, бр.
125/04 и 111/09), привременог заступника туженом Да
видовић Дејану, сада на непознатој адреси, Драгић Са
њу, адвоката из Новог Сада, који ће штитити интересе
туженог у парници која се води пред Основним судом у
Новом Саду, посл. број П 700/2017 ради накнаде ште
те, који ће заступати тужену у парничном поступку, све
док се тужена, њен законски заступник или пуномоћ
ник не појави пред судом или док орган старатељства
не обавести суд да је поставио старатеља.
Овај оглас ће се објавити на огласној табли
Основног суда у Новом Саду, у „Службеном гласнику
Републике Србије” и на интернет страници суда.
П. број 700/2017 – Из Основног суда у Новом Саду.
17-29925

ОСНОВНИ СУД У ОБРЕНОВЦУ
Основни суд у Обреновцу, као ванпарнични и то
судија Гордана Марјановић, решавајући у правној ства
ри предлагача Мирјане Сандић из Београда, Липетска
20, и Рафаило Ckrebo Умка, Сретена Бабића 35, ради
проглашења несталог Животе Ђурића из Дражевца за
умрло лице, на основу члана 61. Закона о ванпарничном
поступку РС, издао је 4. августа 2017. године, оглас.
Позива се Живота Ђурић, са последњим пребива
лиштем у Дражевцу, рођен 14. новембра 1922. године
у Дражевцу, од оца Милорада Ђурића и мајке Мирја
не Ђурић, чији је прив. старалац Живодраг Лукић из
Умке, Сретена Бабића 23, као и свако друго лице које
било шта зна о њему и његовом животу да се без одла
гања јаве у Основни суд у Обреновцу. Суд ће по исте
ку рока од 15 дана од дана објављивања овог огласа у
„Службеном гласнику Републике Србије”, одлучити о
предлогу предлагача Мирјане Сандић из Београда и Ра
фаил а Ckrebo из Умке, ради утврђивања смрти Животе
Ђурића из Дражевца.
I Р.II број 31/16 – Из Основног суда у Обреновцу.
17-30074
ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ
Основни суд у Параћину, судија Љиљана Јаковље
вић, као председник већа у парници тужиље Тамаре
Јовановић из Параћина, Кнеза Милоша 66, против ту
женика Борислава Јовановића из Угриноваца, Синђели
ћева 5, сада непознатог боравишта, ради развод, донео
је следећи оглас.
Решењем овога суда 7П2 број 53/17 од 11. сеп
тембра 2016. године постављен је адв. Новица Јевтић
из Параћина за привременог заступника туженику Бо
риславу Јовановићу из Угриноваца, непознатог бора
вишта, у поступку ради развода који се води код овог
суда, по тужби тужиље Тамаре Јовановић из Параћина,
чији је пуномоћника адв. Слободан Драгутиновић из
Параћина.
Истим решењем одређено је да ће привремени за
ступник заступати у поступку све док се тужени Бори
слав Јовановић из Угриноваца или његов пуномоћник
не појаве пред судом, односно док орган старатељства
не обавести суд да је поставио стараоца.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије”, интернет страници Основног суда
у Параћину и на огласној табли суда.
7. П2. број 53/17 – Из Основног суда у Параћину.
17-29927
ОСНОВНИ СУД У ПИРОТУ
Основни суд у Пироту, као парнични суд, по пред
седнику већа – судији Ратку Митићу, у правној ствари
тужиоца Центар за социјални рад општине Бабушница,
против тужених Андрије Живковића, из села Калуђере
во и Бојане Ћирић, из Пирота, обоје сада на непознатој
адреси, ради лишења родитељског права, на рочишту
за главну расправу одржаном 6. јула 2017. године, до
нео је оглас.
Решењем овог суда 3 П2 број 297/14 од 6. јула
2017. године, а на основу члана 81. став 2. тачка 4. За
кона о парничном поступку, туженима Андрији Жив
ковићу и Бојани Ћирић, на непознатим адресама, по
стављен је за привременог заступника адвокат Батица
Алексић, из Пирота, Д. Миленковића б.б.
Истим решењем је одређено да ће привремени за
ступник предузимати радње у овом поступку све док се
тужени или њихов пуномоћник не појаве пред судом и
да ће трошкове објављивања огласа и трошкове преду
зимања радњи од стране привременог заступника сно
сити тужилац.
3. П2. број 297/14 – Из Основног суда у Пироту.
17-30075
ОСНОВНИ СУД У ПРОКУПЉУ
Основни суд у Прокупљу, као ванпарнични, судија
Љиљана Ђурић, у предмету предлагача Златић Љуби
ше из Мале Плане, чији је пун. Васић Милош, адв. из
Прокупља, ради проглашења несталог Станковић Че
домира из Мале Плана, сада непознатог пребивалишта
и боравка за умрлог, издаје оглас.
Позива се Станковић Чедомир из Мале Плане, Оп
штина Прокупље, са последњим пребивалиштем у селу
Мала Плана, Прокупље, рођен 22. децембра 1905. годи
не у Малој Плани, од оца Милана и мајке Наталије, ко
ји је нестао после априла 1941. године, да се у року од
три месеца од дана објављивања огласа у „Службеном
гласнику Републике Србије” јави овом суду. Истовре
мено суд позива сваког ко ма шта зна о његовом животу
или смрти да то без одлагања јави овом суду.
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По протеку наведеног рока суд ће донети одлуку
по предлогу за оглашавање несталог лица за умрлог,
као и утврдити дан смрти.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије” и на огласној табли суда.
Р2. број 9/17 – Из Основног суда у Прокупљу.
17-29989
ОСНОВНИ СУД У СТАРОЈ ПАЗОВИ
Основни суд у Старој Пазови поступајући по суди
ји Софији Цвијетић, у парничном поступку који се во
ди под пословним бројем П-518/17 по тужби тужиоца
Републички фонд за ПИО Београд, који по пуномоћи
заступа Александра Чаталинац запослени Дирекци
је покрајинског фонда ПИО Нови Сад, против тужене
Гвозденовић Мире из Земуна, Милице Шуваков 10, не
познате адресе боравишта, ради враћања стеченог без
основа, поставио је туженој Гвозденовић Мири из Зе
муна, на основу чл. 81. и 82. ЗПП-а, решењем од 29.
августа 2017. године, привременог заступника у особи
Шуша Војина адвоката из Нових Бановца, који ће Гво
зденовић Миру из Земуна заступати у овом поступку,
све док се она или њен пуномоћник не појаве пред су
дом, односно док орган старатељства не обавести суд
да је именованој поставио стараоца.
П. број 518/17 – Из Основног суда у Старој Пазови.
17-30068
ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ
Основни суд у Суботици по Јелени Петрик Попо
вић као судији појединцу, у правној ствари тужитељице
Јасмине Петровић из Суботице, Наде Димић 40/44/7,
против туженог Ферида Дедеић из Тутина, Николе Те
сле 21, поставио је решењем број 6 П2. 417/17 од 19. ју
на 2017. године туженом Фериду Дедеић привременог
заступника адвоката Ласла Чизмар из Суботице који ће
штитити интересе туженог у парници која се води пред
овим судом под бројем П2. 417/17, пошто се налази на
непознатом пребивалишту и боравишту, у складу са
чланом 81. ЗПП-а, који ће штитити интересе туженог
све док се тужени или његов пуномоћник не појави
пред судом односно док орган старатељства не обаве
сти суд да је поставио старатеља.
6. П2. број 417/17 – Из Основног суда у Суботици.
17-30164
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Привредни суд у Београду, и то судија Лејла Бра
тић, као судија појединац, на основу члана 81. ЗПП-а,
26. јануара 2017. године, објављује следећи оглас.
У поступку ради дуга, који се води пред Привред
ним судом у Београду у предмету пословни број 32 П.
2380/16 поставља се адвокат Мираш Томовић, адвокат
из Београда, Маршала Бирјузова 3-5 за привременог за
ступника туженог „Плави светионик” д.о.о., Београд,
Милутина Ивковића 2-а.
Привремени заступник ће заступати туженог у по
ступку све док се тужени или његов пуномоћник не по
јаве пред судом.
32. П. број 2380/16 – Из Привредног суда у Београду.
17-30070

У поступку стечаја над стечајним дужником „Da
hlia” д.о.о. у стечају из Београда, Земун, Батајнич
ки друм 12, матични број 07034962, ПИБ 100010812,
у предмету Привредног суда у Београду 4. Ст. број
61/2016, стечајни судија је дана 14. септембра 2017. го
дине донео решење.
I Обуставља се стечајни поступак у односу на
стечајног дужника Dahlia козметичко-фармацеутска и
хемијска индустрија ДОО, Београд (Земун) – у стеча
ју, Батајнички друм 12, Београд, Земун, матични број
07034962, ПИБ 100010812.
II Наставља се стечајни поступак у односу на сте
чајну масу Dahlia козметичко-фармацеутска и хемијска
индустрија ДОО, Београд (Земун) – у стечају, Батајнич
ки друм 12, Београд, Земун, ради намирења поверилаца.
III За заступника стечајне масе Dahlia козметич
ко-фармацеутска и хемијска индустрија ДОО, Београд
(Земун) – у стечају, Батајнички друм 12, Београд – Зе
мун, именује се стечајни управник Раде Радуловић из
Београда, Булевар ослобођења 164/111.
IV Новчана средства добијена продајом стечајног
дужника као правног лица, а која се налазе на текућем
рачуну број 160-451666-71 код „Banca Intesa” а.д Бео
град, као и имовина која није била предмет процене и
продаје, улазе у стечајну масу Dahlia козметичко-фар
мацеутска и хемијска индустрија ДОО, Београд (Зе
мун) – у стечају, Батајнички друм 12, Београд, Земун.

V За потраживања према стечајном дужнику која
су настала до обуставе стечајног поступка, ни стечај
ни дужник, ни његов купац не одговарају повериоцима.
VI Налаже се стечајном управнику да изради пе
чат стечајне масе Dahlia козметичко-фармацеутска и
хемијска индустрија ДОО, Београд (Земун) – у стечају,
Батајнички друм 12, Београд, Земун.
VII Овлашћује се стечајни управник Раде Радуло
вић из Београда, да код Агенције за привредне реги
стре РС изврши регистрацију Стечајне масе, као и да
код осталих надлежних органа предузме све потребне
радње ради промене података у вези додељивања новог
матичног броја Стечајној маси и промене података у
вези са носиоцем, односно корисником Пореског иден
тификационог броја и текућег рачуна стечајне масе Da
hlia козметичко-фармацеутска и хемијска индустрија
ДОО, Београд (Земун) – у стечају, Батајнички друм 12,
Београд, Земун и уписа тих промена у регистре надле
жних органа.
VIII Решење објавити на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
4. Ст. број 61/2016 – Из Привредног суда у Београду.
17-30073
ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
Привредни суд У Ваљеву, стечајни судија Рада Ву
летић, у стечајном поступку над Стечајна маса „Слап –
Тамнавац” АД у стечају, Уб, на завршном рочишту одр
жаном дана 01.09.2017. године, донео је следеће решење.
Одобрава се стечајном управнику Предрагу Ма
нојловићу из Уба расподела резервисаних средстава по
завршном рачуну у износу од 4.959.053,83 динара, и то:
1. Износа од 2.089.446,61 динар на депозитни ра
чун суда и то за следеће повериоце:
– независни синдикат „Тамнавац“ 22.805,90 динара,
– ЕЛ-БО продукт 56.508,15 динара,
– С-поента 1.950.000,00 динара,
– ГИП „Слободан Јовић” 60.132,50 динара.
2. Износа од 2.869.607,22 динара на име трошкова
стечајног поступка и то:
– износа од 1.000.000,00 динара на депозитни ра
чун суда на име повериоца „Слап милк фуд“ Обрено
вац који је уплатио предујам на име трошкова стечајног
поступка,
– износа од 680.000,00 динара на име ангажовања
ТФЦ Ђорђе Јокић,
– износа од 298.243,23 динара на име исплате ко
начне награде стечајном управнику по основу намире
ња стечајних поверилаца,
– износа од 20.000,00 динара на име трошкова сте
чајног управника за јун 2017. године,
– износа од 15.000,00 динара на име трошкова за
тварања рачуна, провизије, платног промета и таксе
АПР-у,
– износа од 18.000,00 динара на име трошкова ар
хивирања стечајне грађе за последње три године.
3. Износа од 838.363,97 динара који представља
нераспоређени део стечајне масе, и то:
– износ од 238.363,97 динара суду на име трошко
ва завршног рочишта, трошкова оглашавања и других
трошкова,
– износ од 600.000,00 динара на име дела додатне
награде стечајном управнику сходно члану 10. Правил
ника, а на основу сагласности Одбора поверилаца од
24. децембра 2014. године.
Закључује се стечајни поступак над Стечајна маса
„Слап – Тамнавац” АД у стечају, Уб, Краља Петра Пр
вог 45, матични број 27000347, ПИБ 107407072.
Против овог решења може се изјавити жалба у ро
ку од 8 дана од дана објављивања решења у „Службе
ном гласнику РС”, Привредном Апелационом суду у
Београду, а преко овог првостепеног суда.
2. Ст. број 824/2011 – Из Привредног суда у Ваљеву.
17-30065

Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Срећко
Тимотић, у поступку стечаја над „Routier” ДОО Кру
пањ, Владе Зечевића 1, решавајући по извештају и
захтеву стечајног управника, на основу одредбе члана
18. Закона о стечају, 5. септембра 2017. године донео је
следеће решење.
Допунско испитно рочиште у поступку стечаја над
стечајним „Routier” ДОО Крупањ, Владе Зечевића 1,
матични број 20168927, ПИБ 104564817, заказује се за
12. октобар 2017. године са почетком у 10,00 часова у
Привредном суду у Ваљеву, судница број 2, на које се
позивају стечајни управник и стечајни повериоци.
Ст. број 447/11 – Из Привредног суда у Ваљеву.
17-30072
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ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Драган
Здравковић, поступајући у поступку стечаја над стечај
ним дужником стечајна маса ЗЗ „Будућност” у стечају из
Житорађе, коју заступа стечајни управник Милан Стру
гаревић, донео је 13. септембра 2017. године, решење.
Одређује се завршно рочиште у стечајном поступ
ку над стечајним дужником стечајна маса ЗЗ „Будућ
ност” у стечају из Житорађе, за 28. септембар 2017.
године са почетком у 11,00 часова у судници број 4
Привредног суда у Нишу.
Решење о завршном рочишту објавити на огласној
табли суда као и у „Службеном гласнику Републике
Србије”,
2. Ст. број 99/2010 – Из Привредног суда у Нишу.
17-29920

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Јелена Ђо
рић Вујачић, у поступку одлучивања по предлогу при
вредног друштва „Wiener Wurst” д.о.о. из Нишa, 1300
каплара 17, које по пуномоћју заступа адвокат Тања
Минчић Марковић, за покретање стечајног поступка
над дужником „Wiener Wurst” д.о.о. из Нишa, 1300 Ка
плара 17, поднетог 29. августа 2017 године, донео је 12.
септембра 2017. године, решење.
Отвара се поступак стечаја над стечајним дужни
ком „Wiener Wurst” д.о.о. из Нишa, 1300 Каплара 17,
матични број 20748877, ПИБ 107142263.
Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања.
За стечајног управника именује се Косовац Пре
драг из Ниша.
Позивају се повериоци да у року од 120 од обја
вљивања огласа о отварању стечајног поступка над сте
чајним дужником у „Службеном гласнику Републике
Србије”, пријаве овом суду своја обезбеђена и необе
збеђена потраживања према стечајном дужнику писме
ном пријавом поднетом у два примерка са приложеним
доказима о основаности потраживања. Све пријаве по
траживања поднете по истеку рока од 120 биће одбаче
не као неблаговремене.
Позивају се дужници стечајног дужника да одмах
испуне своје обавезе према стечајном дужнику.
Прво поверилачко рочиште заказује се за 18. окто
бар 2017. године са почетком у 11,00 часова, за које се
сазива и седница Скупштине поверилаца и позивају се
сви повериоци да истој присуствују у судници број 14
Привредног суда у Нишу Светосавска 7а.
Рочиште за испитивање потраживања заказује се за
6. март 2018. године са почетком у 11,00 часова у судни
ци број 14 Привредног суда у Нишу Светосавска 7а.
Решење одмах објавити на огласној и електронској
табли суда и доставити надлежним органима.
5. Ст. број 34/2017 – Из Привредног суда у Нишу.
17-29926
ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
Привредни суд у Новом Саду, по судији Влади
славу Куртеку, у поступку стечаја над дужником ДОО
Max-Prom Нови Сад у стечају, Фрушкогорска 24, МБ
08726914, ПИБ 101690396, дана 14. септембра 2017. го
дине доноси следеће решење.
Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте
чајног дужника према предлогу стечајног управника од
31. августа 2017. године.
Накнада трошкова стечајног управника утврђује
се у износу од 6.700,00 динара, с тим да ће о евентуал
но насталим трошковима по закључењу суд одлучити
посебним решењем.
Исплата накнаде трошкова стечајног управника до
висине расположивих средстава извршиће се стечајном
управнику након што буду исплаћени преостали тро
шкови, везани за закључење стечаја.
Стечајни поступак над стечајним дужником ДОО
Max-Prom Нови Сад у стечају, Фрушкогорска 24, МБ
08726914, ПИБ 101690396 – се закључује.
1. Ст. број 21/2017 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
17-30039
ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Привредни суд у Панчеву, поступајући по сте
чајном судији Гордани Анић, одлучујући о предлогу
повериоца адвоката Зорана Стевановића из Смеде
ревске Паланке за покретање стечајног поступка над
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стечајним дужником Акционарским друштвом за про
изводњу грађевинског материјала од глине „Наша сло
га”, Ковин, Светозара Марковића 135, МБ 08012431,
ПИБ 101405805, донео је 6. септембра 2017. године,
следеће решење.
Допунско испитно рочиште у стечајном поступку
над стечајним дужником Акционарским друштвом за
производњу грађевинског материјала од глине „Наша
слога”, Ковин, ради испитивања неиспитаних пријава
потраживања поверилаца стечајног дужника, одржаће
се 11. октобра 2017. године, у 14,00 часова, сали 113,
први спрат Привредног суда у Панчеву.
Сви повериоци стечајног дужника сматрају се
уредно обавештени о дану одржавања рочишта, обја
вљивањем огласа о дану одржавања рочишта, објављи
вањем огласа о дану одржавања рочишта у „Службе
ном гласнику Републике Србије”.
3. Ст. број 19/2016 – Из Привредног суда у Панчеву.
17-30137
ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ
Привредни суд у Ужицу, као стечајни, судија Миљ
ко Мићовић, у предмету стечаја над стечајним „Тера
зије” д.о.о. у стечају, Ужице, одлучујући о предлогу
стечајног управника стечајног дужника, ван рочишта
донео је на дан 13. септембар 2017. године решење.
I Одређује се завршно рочиште за 2. октобар 2017.
године са почетком у 10,30 часова, Привредни суд Ужи
це, соба број 33.
II На завршном рочишту расправљаће се: о завр
шном рачуну стечајног управника од 25. августа 2017.
године, о коначним захтевима за исплату награде стечај
ном управнику, о захтевима за исплату накнада и награ
да, о нераспоређеним деловима стечајне масе, о другим
питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
III Заинтересовани могу остварити увид у завршни
рачун стечајног управника у Привредном суду Ужице.
IV Позивају се повериоци да приступе на заказано
рочиште.
3. Ст. број 20/2014 – Из Привредног суда у Ужицу.
17-30076

Привредни суд у Ужицу, као стечајни, судија
Миљко Мићовић, у предмету стечаја над стечајним
„Металопрерада” а.д. у стечају, Ужице, одлучујући о
предлогу стечајног управника стечајног дужника, ван
рочишта донео је 12. септембра 2017. године решење.
I Одређује се завршно рочиште за 2. октобар 2017.
године са почетком у 10,00 часова, Привредни суд Ужи
це, соба број 33.
II На завршном рочишту расправљаће се: о завр
шном рачуну стечајног управника од 16. августа 2017.
године, о коначним захтевима за исплату награде стечај
ном управнику, о захтевима за исплату накнада и награ
да, о нераспоређеним деловима стечајне масе, о другим
питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
III Заинтересовани могу остварити увид у завршни
рачун стечајног управника у Привредном суду Ужице.
IV Позивају се повериоци да приступе на заказано
рочиште.
3. Ст. број 19/2015 – Из Привредног суда у Ужицу.
17-30077

Упис у судски регистар

5
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број
110/17 од 2. августа 2017. године уписао је у судски ре
гистар, у регистарском улошку број 5-390-00 Средња
школа „ИТ Гимназија”, Крагујевац, податке:
Привредно друштво „Akademija Oхford – Agent”
д.о.о., Јагодина, са седиштем у Кнегиње Милице 21 у Ја
години, матични број 20758546, ПИБ 107224269, оснива
установу Средњу школу „ИТ Гимназију” са седиштем у
Крагујевцу, Краља Александра I Карађорђевића 23.
Уписан и уплаћен новчани основни капитал осни
вача у износу од 1.000,00 динара према потврди „Halk
bank”, Београд.
Директор установе је Јелена Рашковић из Крагу
јевца. Делатност установе је 85.31 и 85.32.
Фи. број 110/17 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
17-29919

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број
111/17 од 9. августа 2017. године уписао је у судски ре
гистар, у регистарском улошку број 5-354-00 „Прва на
родна апотека”, Стојана Протића 66, Крагујевац, податке:
Ради уписа промене оснивача и лица овлашћеног
за заступање установе. Брише се Владимир Јоксимовић
из Београда, Арчибалда Рајса 53/7 Београд као оснивач,
уписује се Миљан Адамовић из Београда, Николе Гру
ловића 32ђ, Београд, ЈМБГ 0706984720041 а на основу
Уговора о преносу удела установе апотеке од УОП-62912017 од 13. јула 2017. године. Брише се Владимир Јокси
мовић из Београда директор неограничено, а уписује се
Миљан Адамовић из Београда, директор неограничено.
Фи. број 111/17 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
17-29919

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број
112/17 од 14. августа 2017. године уписао је у судски
регистар, у регистарском улошку број 5-391-00 Пред
школска установа „Шумска вила”, Крагујевац, податке:
Уписује се оснивање Предшколске установе „Шум
ска вила” Крагујевац, Интернационалних бригада 86.
Оснивач предшколске установе је Неда Божовић из Кра
гујевца, Црнућанска 2, ЈМБГ 2503984725034. Уписан и
уплаћен основни капитал у износу од 1.000,00 динара
према потврди Војвођанске банке а.д., Нови Сад од 10.
августа 2017. године. Делатност установе 85.10 пред
школско образовање и 88.91 делатност дневне бриге о
деци. Лице овлашћено за заступање је Неда Божовић,
ЈМБГ 2503984725034, вршилац дужности директора.
Фи. број 112/17 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
17-29919

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број
113/17 од 14. августа 2017. године уписао је у судски
регистар, у регистарском улошку број 5-126-00 Пред
школска установа „Дуга”, Књаза Милоша 178 Аранђе
ловац, податке:
Уписује се Пантић Снежана из Аранђеловца,
ЈМБГ 2904957726821 директор, неограничено (други
мандат) почев од 1. августа 2017. године.
Фи. број 113/17 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
17-29919

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ
Привредни суд у Зрењанину, решењем Фи. број
55/17 уписао је у судски регистар, у регистарском уло
шку број 5-52 Центар за социјални рад града Зрењани
на, податке:
Уписује се промена лица овлашћеног за заступање
тако да се брише директор Јулија Бобек, а уписује се
Оливера Лисица в.д. директора, неограничено.
Фи. број 55/17 – Из Привредног суда у Зрењанину.
17-29999

Привредни суд у Зрењанину, решењем Фи. број
56/2017 уписао је у судски регистар, у регистарском
улошку број 5-175 Општа болница „Ђорђе Јоан
 овић”
Зрењанин, Др Васе Савића 5, Зрењанин, податке:
Врши се промена лица овлашћеног за заступа
ње, тако што се врши брисање досадашњег врши
оца дужности директора Секулић Јована, а уписује
вршилац дужности дирктора Тешић Ивана, ЈМБГ
3006976835026.
Фи. број 56/2017 – Из Привредног суда у Зрењанину.
17-30136

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број
115/17 од 17. августа 2017. године уписао је у судски
регистар, у регистарском улошку број 5-175-00 Центар
за социјални рад „Ћуприја” у Ћуприји, Цара Лазара 89,
податке:
Уписује се промена лица овлашћеног за заступа
ње тако што се брише Љубисав Ђукановић, директор, а
уписује се Драгана Михајловић, ЈМБГ 0301971727810
директор – неограничено.
Фи. број 115/17 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
17-29919

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број
116/17 од 17. августа 2017. године уписао је у судски ре
гистар, у регистарском улошку број 5-375-00 Установа
спортско-рекреативни центар „Борац”, Параћин, податке:
Уписује се промена лица овлашћеног за заступање
тако што се брише Далибор Ђокић из Параћина, На
редника Милунке Савић 12/4, ЈМБГ 1210981723218,

вршилац дужности директора, а уписује се Алексан
дар Трифуновић из меса Бусиловац, општина Параћин,
ЈМБГ 2009990722816 вршилац дужности директора –
неограничено.
Фи. број 116/17 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
17-29919

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број
117/17 уписао је у судски регистар, у регистарском уло
шку број 5-383-00 Позориште „Параћин”, Параћин, по
датке:
Извршена је промена функције лица овлашћеног
за заступање установе. Брише се из судског регистра
Марко Шћепановић из Параћина, директор а уписује се
Марко Шћепановић из Параћина као вршилац дужно
сти директора Позориште „Параћин”, Параћин.
Фи. број 117/17 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
17-29919

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број
118/17 уписао је у судски регистар, у регистарском
улошку број 5-295-00 Центар за породични смештај и
усвојење „Ћуприја” у Ћуприји, податке:
Установа је извршила промену лица овлашћеног
за заступање, тако да се из судског регистра брише
Христос Алексопулос, вршилац дужности директора, а
уписује Игор Станковић из Ћуприје, вршилац дужно
сти директора.
Фи. број 118/17 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
17-29919

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број
119/17 уписао је у судски регистар, у регистарском уло
шку број 5-188-00 ОШ „Стеван Синђелић”, Војска, по
датке:
Установа врши промену лица овлашћеног за засту
пање, па се из судског регистра брише Весна Милић,
вршилац дужности директора школе, а уписује се Маја
Стојменовић из Свилајнца – директор школе.
Фи. број 119/17 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
17-29919

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број
120/17 уписао је у судски регистар, у регистарском уло
шку број 5-143-00 Историјски архив „Средње Помора
вље”, Јагодина, податке:
Установа је извршила промену лица овлашћеног
за заступање, па се из судског регистра брише Светлана
Мишковић из Јагодине директор, а уписује се Миодраг
Марковић вршилац дужности директора са неограни
ченим овлашћењима за заступање.
Фи. број 120/17 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
17-29919

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број
121/17 уписао је у судски регистар, у регистарском уло
шку број 5-383-00 Завичајни музеј Јагодина, податке:
Установа је извршила промену лица овлашћеног
за заступање, тако да се у судски регистар уписује Ср
ђан Милетић в.д. директора, са неограниченим овла
шћењима за заступање, а брише се Срђан Ђорђевић,
вршилац дужности директора.
Фи. број 121/17 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
17-29919

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број
125/17 уписао је у судски регистар, у регистарском уло
шку број 5-101-00 Трговинско угоститељска школа „То
за Драговић”, Крагујевац, Саве Ковачевића 25, податке:
Уписује се у судски регистар промена лица овла
шћеног за заступање тако што се брише Љиљана Га
вриловић (ЈМБГ 1012974726), в.д. директора, а уписује
се Ивица Миљковић (ЈМБГ 2110975720028) из Крагу
јевца као вршилац дужности директора школе.
Фи. број 125/17 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
17-29919
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Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број
93/17 од 5. јула 2017. уписао је у судски регистар, у ре
гистарском улошку број 5-388-00 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 Привредног суда у Крагујевцу.
17-29930

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број
105/17 од 25. јула 2017. уписао је у судски регистар, у
регистарском улошку број 5-389-00 Предшколска уста
нова „Авиончић”, Крагујевац, податке:
Оснива се Предшколска установа „Авиончић”,
Крагујевац са седиштем у Краља Петра Првог 8/3, у
Крагујевцу. Оснивач установе је „Sava Building” d.o.o.,
Крагујевац, са седиштем у Светозара Марковића 8б/12
у Крагујевцу, матични број 21157333, ПИБ 109298314.
Уписан и уплаћен новчани основни капитал у износу
од 1.000,00 динара према потврди ProCredit Bank а.д.
Београд, од 21. јула 2017. године. Лице овлашћено за
заступање установе је Бојана Калушевић из Крагујевца
(ЈМБГ 2406989725029) – директор са неограниченим
овлашћењима за заступање. Делатност установе: 85.10,
88.91 и 93.29.
Фи. број 105/17 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
17-29930
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ  
Привредни суд у Нишу, решењем Фи. број 124/2017
уписао је у судски регистар у регистарском улошку број
166/1, податке:
Универзитет у Приштини са привременим седи
штем у Косовској Митровици, врши промену лица
овлашћеног за заступање тако што се брише Срећко
Милачић ректор, а уписује се Благоје Недељковић вр
шилац дужности ректора.
Фи. број 124/2017 – Из Привредног суда у Нишу.
17-30057

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број
122/2017 уписао је у судски регистар у регистарском
улошку број РУ 5-11-00, податке:
Предшколска установа „Весело детињство” Ле
шак, врши промену података за лице овлашћено за за
ступање (промена презимена) тако што се брише Весна
Радосављевић директор, а уписује се Весна Пантовић
директор.
Фи. број 122/2017 – Из Привредног суда у Нишу.
17-30058

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. број 119/2017
уписао је у судски регистар у регистарском улошку број
РУ 729, податке:
Дечји вртић „Пчелица Маја” Косовска Каменица,
врши промену назива установе тако да нови назив гла
си: Предшколска установа „Пчелица Маја” Косовска
Каменица.
Фи. број 119/2017 – Из Привредног суда у Нишу.
17-30059

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. број 118/2017
уписао је у судски регистар у регистарском улошку број
1-79, податке:
Основна школа „Доситеј Обрадовић” Партеш, вр
ши промену лица овлашћеног за заступање тако што се
брише Цветко Митровић в.д. директора, а уписује се
Ранко Ристић в.д. директора.
Фи. број 118/2017 – Из Привредног суда у Нишу.
17-30060

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. број
125/2017 уписао је у судски регистар у регистарском
улошку број 5-142, податке:
Здравствена установа Апотека „Дентал” Куршумли
ја, врши упис огранка под називом „Дентал 5” са седи
штем у Трговишту, Краља Петра Карађорђевића 24.
Делатности огранка: 4773, 4774, 4775.
Фи. број 125/2017 – Из Привредног суда у Нишу.
17-30061

Привредни суд у Нишу Решењем Фи. број 120/2017
уписао је у судски регистар у регистарском улошку број
5-54, податке:
Дом здравља Житорађа, врши промену лица овла
шћеног за заступање тако што се брише др Данијела
Тончић директор, а уписује се др Далибор Величковић
в.д. директора, са овлашћењима без ограничења.
Фи. број 120/2017 – Из Привредног суда у Нишу.
17-30062

Привредни суд у Нишу Решењем Фи. број 117/2017
уписао је у судски регистар у регистарском улошку број
РУ 1-373, податке:
Основна школа „Братство” Стрезовце, врши про
мену лица овлашћеног за заступање тако што се брише
Славиша Антић директор, а уписује се Негован Васић
в.д. директора.
Фи. број 117/2017 – Из Привредног суда у Нишу.
17-30063

Привредни суд у Нишу Решењем Фи.бр. 107/2017
уписао је у судски регистар у регистарском улошку
број 1-493, податке:
Основна школа „Љупче Шпанац” Бела Паланка
врши промену лица овлашћеног за заступање тако што
се брише Ћирић Данијела вршилац дужности директо
ра, а уписује се Ћирић Данијела директор, потпуно и
неограничено.
Фи. број 107/2017 – Из Привредног суда у Нишу.
17-30078

Привредни суд у Нишу Решењем Фи. број 121/2017
уписао је у судски регистар у регистарском улошку број
1-4617, податке:
Студентски културни центар Ниш врши промену
функције лица овлашћеног за заступање тако што се
брише Драган Петковић в.д. директора, а уписује се
Драган Петковић директор, без ограничења.
Фи. број 121/2017 – Из Привредног суда Ниш.
17-30079

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 123/2017
уписа је у судски регистар у регистарском улошку број
1-2170, податке:
Медицинска школа „Др Алекса Савић” Прокупље
врши промену функције лица овлашћеног за заступање
тако што се брише Небојша Лукић вршилац дужности
директора, а уписује се Небојша Лукић директор са
овлашћењима без ограничења.
Фи. број 123/2017 – Из Привредног суда у Нишу.
17-30080

Обавештења правних и
физичких лица
Јавни извршитељ Светлана Манић, именована
за подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда
у Београду, у извршном поступку по предлогу извршног
повериоца Piraeus bank akcionarsko društvo Beograd (No
vi Beograd), Београд – Нови Београд, Милентија По
повића 5б, МБ 17082990, ПИБ 100000627, број рачуна
125-2004-04 који се води код Банке Piraeus bank a.d., број
рачуна 908-0000000012501-14 који се води код банке На
родна банка Србије, кога заступају Војислав Лазаревић,
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директор, адв. Небојша Радовић, Нови Сад, Васе Стаји
ћа 28, против извршног дужника Димитри Коритсас, Бе
оград – Вождовац, Умчарска 11, ЈМБГ 2102980660041,
ради наплате новчаног потраживања износ од 159.601,43
динара, на основу веродостојне исправе, 11. септембра
2017. године доноси следеће решење.
Поставља се адвокат Лидија Милутиновић из Бе
ограда, Бошка Бухе 7/7, за привременог заступника
извршном дужнику Димитри Коритсас, Београд – Во
ждовац, Умчарска 11, ЈМБГ 2102980660041, који је не
познатог боравишта и пребивалишта.
Привремени заступник предузимаће радње у овом
поступку у име извршног дужника све док се извршни
дужник или његов пуномоћник не појаве пред јавним
извршитељем.
17-29921

Неважеће исправе
– ЛИЧНЕ КАРТЕ –
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-386/2017 од 09.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003404965 издата од
ПУ Крушевац на име Милошевић Мирјана, Крушевац, Крушевац.
01/032971/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-335/2017 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006297599 издата од ПУ
Бор на име Димитријевић Саша, Бор, Бор.
01/032972/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-403/17 од 12.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007133788 издата од ПУ
Крушевац на име Миловановић Магдалена, Гркљане, Крушевац.
01/032973/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-422/2017 од 25.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005297804 издата од
ПУ Крушевац на име Гавазовић Стефан, Дедина, Крушевац.
01/032974/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-334/2017 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 00602902 издата од ПУ
Бор на име Младеновић Александар, Бор, Бор.
01/032975/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-439/2017 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003961841 издата од
ПУ Крушевац на име Николић Бобан, Глободер, Крушевац.
01/032976/17
Решењем ПС Пећинци број 205-66 од 07.07.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 6225084 издата од ПС Пе
ћинци на име Југовић Горан, Огар, Пећинци.
01/032977/17
Решењем ПС Земун број 205.2-849 од 31.07.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007423544 издата од ПС Зе
мун на име Ковачевић Миланка, Београд, Земун. 01/032978/17
Решењем ПС Пећинци број 205-65 од 04.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 4471750 издата од ПС Пе
ћинци на име Живановић Милица, Карловчић, Пећинци.
01/032979/17
Решењем ПС Земун број 205.2/767 од 10.07.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008673580 издата од ПС Зе
мун на име Пејић Љубинка, Београд, Београд.
01/032980/17
Решењем ПС Пећинци број 205-64 од 04.07.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 7339752 издата од ПС Пе
ћинци на име Бошњак Предраг, Ашање, Пећинци. 01/032981/17
Решењем ПС Пећинци број 205-63 од 27.06.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 3378000 издата од ПС Пе
ћинци на име Петричевић Стефан, Карловчић, Пећинци.
01/032982/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-399/2017 од 12.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003741201 издата од
ПУ Крушевац на име Димитријевић Драгана, Велики Купци,
Крушевац.
01/032983/17
Решењем ПС Пећинци број 205-62 од 27.07.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 4797125 издата од ПС Пе
ћинци на име Илић Владимир, Суботиште, Пећинци.
01/032984/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-366/2017 од 30.06.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006295028 издата од ПУ
Крушевац на име Савић Мирјана, Мали Шиљеговац, Крушевац.
01/032985/17
Решењем ПУ Ужице број 205-272/17 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004188843 издата од ПУ
Ужице на име Тешић Станка, Ужице, Ужице.
01/032986/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-367/2017 од 02.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005902707 издата од
ПУ Крушевац на име Миленковић Страхиња, Капиџија, Крушевац.
01/032987/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-435/2017 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003207492 издата од
ПУ Крушевац на име Милошевић Милан, Дворане, Крушевац.
01/032988/17
Решењем ПУ Ужице број 20-269/17 од 31.07.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008630115 издата од ПУ
Ужице на име Лекић Петко, Равни, Ужице.
01/032989/17
Решењем ПС Земун број 205.2/811 од 20.07.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008535468 издата од ПС Зе
мун на име Петровски Миодраг, Београд, Београд. 01/032990/17
Решењем ПУ Ужице број 205-279/2017 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007113641 издата од ПУ
Ужице на име Драшкић Жељко, Ужице, Ужице.
01/032991/17
Решењем ПУ Ужице број 205-241/17 од 13.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006979653 издата од ПУ
Ужице на име Брајковић Борисав, Ужице, Ужице. 01/032992/17
Решењем ПУ Ужице број 205-271/2017 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008147146 издата од ПУ
Ужице на име Ћевриз Милан, Ужице, Ужице.
01/032993/17
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Решењем ПС Земун број 205.57/17-ZP од 14.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006231391 издата од ПС
Земун на име Стевановић Владимир, Београд, Земун.
01/032994/17
Решењем ПС Земун број 205.2-853 од 01.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004385643 издата од ПУ
Гњилане на име Симић Дејан, Земун, Београд.
01/032995/17
Решењем ПС Земун број 205.2-851 од 31.07.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004989524 издата од ПС
Чукарица на име Данић Тамара, Земун, Београд. 01/032996/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-71122/17 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003151661 издата од ПУ
Јагодина на име Дајић Иван, Јагодина, Јагодина.
01/032997/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-309 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007754854 издата од ПС
Лазаревац на име Лечић Ненад, Стубица, Лазаревац. 01/032998/17
Решењем ПС Сурчин број 205.2-315 од 02.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008392832 издата од ПС Сур
чин на име Обреновић Никола, Сурчин, Београд.
01/032999/17
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-249/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008089633 издата од
ПС Стара Пазова на име Јапунџић Савка, Нова Пазова, Београд.
01/033000/17
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-250/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008612607 издата од
ПС Стара Пазова на име Прешело Марко, Стара Пазова, Стара
Пазова.
01/033001/17
Решењем ПС Крупањ број 205-2648/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006699001 издата од ПС
Крупањ на име Чајић Саша, Красава, Крупањ.
01/033002/17
Решењем ПС Крупањ број 205-2664/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003937988 издата од ПС
Крупањ на име Гвозденовић Славица, Крупањ, Крупањ.
01/033003/17
Решењем ПС Љиг број 205-70899/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004621324 издата од ПС
Љиг на име Митровић Саша, Љиг, Љиг.
01/033004/17
Решењем ПС Бујановац број 205-160/2017 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007550180 издата од
ПС Бујановац на име Ничић Предраг, Српска Кућа, Бујановац.
01/033005/17
Решењем ПС Бујановац број 205-156/2017 од 25.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004106312 издата од
ПС Бујановац на име Реџепи Азам, Велики Трновац, Бујановац.
01/033006/17
Решењем ПС Бујановац број 205-130/2017 од 23.06.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003520653 издата од
ПС Бујановац на име Шемседин Османи, Бујановац, Бујановац.
01/033007/17
Решењем ПС Земун број 205.1-796 од 14.07.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008591331 издата од ПС
Земун на име Стевовић Стефан, Београд, Нови Београд.
01/033008/17
Решењем ПС Бујановац број 205-150/2017 од 20.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004971042 издата од
ПС Бујановац на име Бећири Мирјете, Биљача, Бујановац.
01/033009/17
Решењем ПС Бујановац број 205-146/2017 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008205734 издата од
ПС Бујановац на име Стојковић Стојадин, Лпардинце, Бујановац.
01/033010/17
Решењем ПС Бујановац број 205-145/2017 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008216788 издата од
ПС Бујановац на име Стојковић Гордана, Лопардинце, Бујановац.
01/033011/17
Решењем ПС Бујановац број 205-159/2017 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006913015 издата од
ПС Бујановац на име Дураку Арбен, Брезница, Бујановац.
01/033012/17
Решењем ПС Земун број 205.2-798 од 18.07.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008597712 издата од ПС Зе
мун на име Зарић Милан, Београд, Нови Београд. 01/033013/17
Решењем ПС Бујановац број 205-166/2017 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003996557 издата од ПС
Бујановац на име Ђимшити Амир, Велики Трновац, Бујановац.
01/033014/17
Решењем ПС Бујановац број 205-164/2017 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 00333851 издата од
ПС Бујановац на име Фетахи Седат, Велики Трновац, Бујановац.
01/033015/17
Решењем ПС Земун број 205.2-58/17-ЗП од 18.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006417076 издата од
ПС Земун на име Стефановић Снежана, Београд, Земун.
01/033016/17
Решењем ПС Владимирци број 205-70551/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003162597 издата од
ПС Владимирци на име Славица Гајић, Јаловик, Владимирци.
01/033017/17
Решењем ПС Коцељева број 205-40605/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009059457 издата од
ПС Коцељева на име Гавриловић Милан, Коцељева, Коцељева.
01/033018/17
Решењем ПС Коцељева број 205-70376/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007286847 издата од
ПС Коцељева на име Марковић Зоран, Коцељева, Коцељева.
01/033019/17
Решењем ПС Земун број 205.2-56/17-ЗП од 14.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009132105 издата од
ПС Земун на име Лалић Милан, Београд, Земун. 01/033020/17
Решењем ПС Богатић број 205-70884/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006507185 издата од ПС
Богатић на име Прокић Бојана, Дубље, Богатић.
01/033021/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-494/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006566196 издата од
ПУ Шабац на име Петровић Мирјана, Горња Врањска, Шабац.
01/033022/17
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Решењем ПУ Шабац број 205-16-493/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009519484 издата од ПУ
Пирот на име Милорад Манић, Шабац, Шабац.
01/033023/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-492/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 002193629 издата од ПУ
Шабац на име Којић Александар, Шабац, Шабац. 01/033024/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-491/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009517244 издата од
ПУ Шабац на име Максимовић Јелена, Шабац, Шабац.
01/033025/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-490/17 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007857121 издата од ПУ
Шабац на име Јовановић Немања, Шабац, Шабац. 01/033026/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-484/17 од 17.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003728027 издата од ПУ
Шабац на име Јевтић Марко, Богосавац, Шабац.
01/033027/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-492/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006152483 издата од
ПУ Шабац на име Јовановић Александар, Шабац, Шабац.
01/033028/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-497/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004322902 издата од
ПУ Шабац на име Бојић Сузана, Рибари, Шабац. 01/033029/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-496/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007181896 издата од
ПУ Шабац на име Ђукановић Младен, Шабац, Шабац.
01/033030/17
Решењем ПУ Шабац број 205-495/17 од 30.06.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006330703 издата од ПУ
Шабац на име Стајчић Трифун, Шабац, Шабац.
01/033031/17
Решењем ПС Чајетина број 01-3-205*40-40/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007619447 издата од
ПС Чајетина на име Јевђевић Данко, Златибор, Чајетина.
01/033032/17
Решењем ПС Дољевац број 205-42/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006687794 издата од ПС
Дољевац на име Антић Стеван, Малошиште, Дољевац.
01/033033/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-505/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003727829 издата од
ПУ Шабац на име Туцић Синиша, Петловача, Шабац.
01/033034/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-506/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005230780 издата од
ПУ Шабац на име Радовановић Влада, Сутјеска, Београд.
01/033035/17
Решењем ПС Бачка Паланка број 03-205-66836/17 од
24.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број 002924225
издата од ПС Бачка Паланка на име Кнежевић Зорица, Бачка Палан
ка, Бачка Паланка.
01/033036/17
Решењем ПС Гаџин Хан број 14/2017 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 8211876 издата од ПС
Гаџин Хан на име Илић Момир, Копривница, Гаџин Хан.
01/033037/17
Решењем ПС Осечина број 205-70801/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007368198 издата од
ПС Осечина на име Јоловић Миле, Осечина, Осечина.
01/033038/17
Решењем ПС Житорађа број 205-1642/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6360799 издата од
ПС Житорађа на име Илић Златко, Подина, Житорађа.
01/033039/17
Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-228 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008605085 издата од
ПУ Кикинда на име Будовалчев Душан, Иђош, Кикинда.
01/033040/17
Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-222 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008514594 издата од
ПУ Кикинда на име Нашпалић Петар, Велика Хоча, Ораховац.
01/033041/17
Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-226 од 08.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004756741 издата од
ПУ Кикинда на име Димовић Горан, Нови Козарци, Кикинда.
01/033042/17
Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-221 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006441331 издата од
ПУ Кикинда на име Мишков Милан, Кикинда, Кикинда.
01/033043/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-70296/17-1 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006588755 издата од
ПУ Ваљево на име Лазић Маја, Ваљево, Ваљево. 01/033044/17
Решењем 205-.1-407/17 број 205.1-407/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004755808 издата од
ПУ Кикинда на име Јевтовић Ненад, Мрчајевци, Чачак.
01/033045/17
Решењем ПУ Чачак број 205-399/17 од 03.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008548200 издата од ПУ
Чачак на име Карајић Огњен, Мрчајевци, Чачак. 01/033046/17
Решењем ПС Бољевац број ПС Бољевац од 24.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3999176 издата од
ПС Бољевац на име Станојевић Игор, Мали Извор, Чачак.
01/033047/17
Решењем ПС Земун број 205.2-55/17-ЗП од 13.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003259796 издата од
ПС Земун на име Зимоња Јован, Земун, Земун.
01/033048/17
Решењем ПУ Кикинда број 05-2085-7-225 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008170104 издата од
ПУ Кикинда на име Ђуђа Јон, Кикинда, Кикинда. 01/033049/17
Решењем ПС Земун број 205.2-70/17-ЗП од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008314504 издата од
ПС Земун на име Сарић Бојана, Земун, Земун.
01/033050/17
Решењем ПС Земун број 205.2-67/17-ЗП од 27.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005623141 издата од ПС
Земун на име Миливојевић Стефан, Земун, Земун. 01/033051/17

Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-227 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004498413 издата од ПУ
Кикинда на име Сивчев Зоран, Кикинда, Кикинда. 01/033052/17
Решењем ПС Ћићевац број 205-44-32/17 од 24.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008830464 издата од ПС
Ћићевац на име Пејић Урош, Ћићевац, Ћићевац.
01/033053/17
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-68663/17 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008188823 издата од
ПУ Нови Пазар на име Лазовић Страхиња, Нови Пазар, Краљево.
01/033054/17
Решењем ПС Чајетина број 01-3-205-41/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003824711 издата од
ПУ Нови Пазар на име Цимеша Снежана, Крива Река, Чајетина.
01/033055/17
Решењем ПС Земун број 205.2-68/17-ЗП од 27.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008116683 издата од ПС
Земун на име Муминовић Ивица, Земун, Земун.
01/033056/17
Решењем ПС Земун број 205.2-69/17-ЗП од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008864123 издата од
ПС Земун на име Бабић Владимир, Земун, Земун. 01/033057/17
Решењем ПС Земун број 205.2-54/17-ЗП од 07.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004442796 издата од
ПС Земун на име Мастиловић Јана, Земун, Земун. 01/033058/17
Решењем ПС Земун број 205.2-138/17-Б од 11.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003704517 издата од ПС
Земун на име Станковић Љиљана, Земун, Земун. 01/033059/17
Решењем ПС Земун број 205.2-136/17-Б од 10.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005999148 издата од
ПС Земун на име Степановић Иван, Земун, Земун. 01/033060/17
Решењем ПС Земун број 205.2-137/17-Б од 10.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006417932 издата од
ПС Земун на име Ликић Жељко, Земун, Земун.
01/033061/17
Решењем ПС Земун број 205.2-149/17-Б од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005534067 издата од
ПС Земун на име Симић Снежана, Земун, Земун. 01/033062/17
Решењем ПС Чајетина број 01-3-27-13/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 011218956 издата од
ПУ Ужице на име Стаматовић Сретен, Сирогојно, Чајетина.
01/033063/17
Решењем ПС Земун број 205.2-150/17-Б од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007417542 издата од
ПС Земун на име Рус Зорица, Земун, Земун.
01/033064/17
Решењем ПС Земун број 205.2-140/17-Б од 13.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005571224 издата од
ПС Земун на име Станишић Светозар, Угриновци, Земун.
01/033065/17
Решењем ПУ Прокупље број 205-152 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006990298 издата од ПУ
Прокупље на име Андрић Небојша, Прокупље, Прокупље.
01/033066/17
Решењем ПС Земун број 205.2-141/17-Б од 13.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004282620 издата од
ПС Земун на име Вигњевић Слободанка, Земун, Земун.
01/033067/17
Решењем ПУ Шабац број 205-504/17 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008695965 издата од ПУ
Шабац на име Тодоровић Будимир, Шабац, Шабац.
01/033068/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-503/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009147373 издата од
ПУ Шабац на име Ковачевић Ђорђе, Липолист, Шабац.
01/033069/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-502-17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006184672 издата од
ПУ Шабац на име Васиљевић Желимир, Посавски Причиновић,
Шабац.
01/033070/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-501-17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007013252 издата од
ПУ Шабац на име Јовановић Милан, Жабар, Шабац.
01/033071/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-500/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009454974 издата од
ПУ Шабац на име Петровић Милорад, Посавски Причиновић,
Шабац.
01/033072/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-69765/17-1 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003614101 издата од
ПУ Ваљево на име Јевремовић Огњен, Ваљево, Ваљево.
01/033073/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-499/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004371944 издата од
ПУ Шабац на име Павловић Бранко, Шабац, Шабац.
01/033074/17
Решењем ПС Земун број 205.2-142/17-Б од 18.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006376735 издата од
ПС Земун на име Томасовић Драган, Земун, Земун.
01/033075/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-69548/17-1 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006988334 издата од
ПУ Ваљево на име Матић Вера, Ваљево, Ваљево. 01/033076/17
Решењем ПУ Шабац број 205-653-25/17 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004127683 издата од ПС
Нови Београд на име Јовановић Миломир, Косјерић, Косјерић.
01/033077/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-69453/17-1 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003757473 издата од
ПУ Ваљево на име Дамњановић Бојан, Ваљево, Ваљево.
01/033078/17
Решењем ПС Земун број 205.2-143/17-Б од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008210297 издата од
ПС Земун на име Штрбац Божо, Земун, Земун.
01/033079/17
Решењем ПС Земун број 205.1-139/17-Б од 12.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007849098 издата од ПС
Земун на име Кресовић Љубиша, Земун, Земун.
01/033080/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-70362/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004701819 издата од ПУ
Ваљево на име Лазаревић Горан, Ваљево, Ваљево. 01/033081/17

8
Решењем ПС Земун број 205.2-144/17-Б од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004463035 издата од
ПС Земун на име Мацура Стефан, Земун, Земун. 01/033082/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-70355/17-1 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004915898 издата од
ПУ Ваљево на име Илић Сретен, Ваљево, Ваљево. 01/033083/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-69364/17-1 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004039252 издата од ПУ
Ваљево на име Обућина Милош, Ваљево, Ваљево.
01/033084/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-69269/17-1 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009583584 издата од
ПУ Ваљево на име Јанковић Милан, Ваљево, Ваљево.
01/033085/17
Решењем ПС Косјерић број 205-630-20/17 од 25.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006270230 издата од
ПС Косјерић на име Радовановић Томислав, Косјерић, Косјерић.
01/033086/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-1990/17-1 од 24.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002768380 издата од
ПУ Ваљево на име Глишић Немања, Ваљево, Ваљево.
01/033087/17
Решењем ПС Косјерић број 205-548/17-17 од 14.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004030967 издата од
ПС Косјерић на име Костић Никола, Косјерић, Косјерић.
01/033088/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-19909/17-1 од 24.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007800166 издата од
ПУ Ваљево на име Богдановић Драган, Попучке, Ваљево.
01/033089/17
Решењем ПС Косјерић број 205-650-24-17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007043493 издата од
ПС Косјерић на име Димитријевић Дејан, Косјерић, Косјерић.
01/033090/17
Решењем ПС Косјерић број 205-631-21-17 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009208969 издата од
ПС Косјерић на име Стојановић Драгослав, Мрчићи, Косјерић.
01/033091/17
Решењем ПС Обреновац број 205.2-347/2017 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004282500 издата од
ПС Обреновац на име Лаловић Лепосава, Барич, Барич.
01/033092/17
Решењем ПС Косјерић број 205-633-23/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005689851 издата од
ПС Косјерић на име Димитријевић Златко, Маковиште, Косјерић.
01/033093/17
Решењем ПС Косјерић број 205-545-4 од 10.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006117971 издата од ПС
Косјерић на име Јовановић Вера, Косјерић, Косјерић.
01/033094/17
Решењем ПС Косјерић број 205-612-19 од 20.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007144186 издата од ПС
Косјерић на име Јоксимовић Павле, Косјерић, Косјерић.
01/033095/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-397/17 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003802498 издата од ПУ
Чачак на име Рабреновић Зоран, Љубић, Чачак.
01/033096/17
Решењем ПС Обреновац број 205.2-351/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003171027 издата од
ПС Обреновац на име Петровић Раде, Обреновац, Обреновац.
01/033097/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-390/17 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003503521 издата од ПУ
Чачак на име Вукашиновић Олга, Чачак, Чачак.
01/033098/17
Решењем ПС Обреновац број 205.2-350/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009316657 издата од
ПС Обреновац на име Јовановић Мирјана, Рвати, Обреновац.
01/033099/17
Решењем ПУ Чачак број 205.1-400/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009693360 издата од ПУ
Чачак на име Вукадиновић Владе, Паковраће, Чачак.
01/033100/17
Решењем ПС Обреновац број 205.2-348/2017 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005755464 издата од
ПС Обреновац на име Панић Петар, Звечка, Обреновац.
01/033101/17
Решењем ПС Алибунар број 205-70630/17 од 14.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6280923 издата од
ПС Алибунар на име Валентин Врка, Селеуш, Алибунар.
01/033102/17
Решењем ПС Владичин Хан број 205-52/2017 од
03.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008484463 издата од ПС Владичин Хан на име Рамановић Шуле,
Житорађе, Владичин Хан.
01/033103/17
Решењем ПС Ковачица број 205-1-84/17 од 20.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007499111 издата од
ПС Ковачица на име Шорђан Флорина, Уздин, Ковачица.
01/033104/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-398/17 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004596624 издата од ПУ
Чачак на име Ћирић Ђорђе, Чачак, Чачак.
01/033105/17
Решењем ПУ Чачак број 205.1-404/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број Вуковић Вељко издата
од ПУ Чачак на име Вуковић Вељко, Доња Горевница, Чачак.
01/033106/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-383/17 од 27.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009561719 издата од ПУ
Чачак на име Васиљевић Душан, Чачак, Чачак.
01/033107/17
Решењем ПУ Прокупље број 205-153-17 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004279963 издата од ПУ
Прокупље на име Радоичић Радмила, Велика Плана, Прокупље.
01/033108/17
Решењем ПУ Прокупље број 205-151 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 45079628 издата од ПУ
Прокупље на име Алишиновић Нада, Прокупље, Прокупље.
01/033109/17
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Решењем ПУ Сомбор број 06-205-305 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 4411029 издата од ПУ
Сомбор на име Штрбац Никола, Риђица, Риђица. 01/033110/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-306 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 3325443 издата од ПУ
Сомбор на име Голуб Марина, Сомбор, Сомбор.
01/033111/17
Решењем ПС Ивањица број 205-1-50/17 од 12.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006436508 издата од ПС
Ивањица на име радовановић Зоран, Радаљево, Ивањица.
01/033112/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-307 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 3268318 издата од ПУ
Сомбор на име Гарајски Предраг, Гаково, Гаково. 01/033113/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-401/2017 од 12.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004382012 издата
од ПУ Крушевац на име Јовановић Никола, Велика Крушевица,
Крушевац.
01/033114/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-425/2017 од 25.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 00732199 издата од
ПУ Крушевац на име савић Никола, Гоглово, Крушевац.
01/033115/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1218/2017 од
07.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008351422 издата од ПС Нови Београд на име Косановић Мирја
на, Нови Београд, Нови Београд.
01/033116/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1220/2017 од
07.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007733983 издата од ПС Нови Београд на име Сремчевић Игор,
Нови Београд, Нови Београд.
01/033117/17
Решењем ПС Неготин број 205-2738/17 од 21.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006060623 издата од ПС
Неготин на име Патруцић Димитрије, Кобишница, Кобишница.
01/033118/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-431/2017 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004889431 издата од
ПУ Крушевац на име Чолић Александра, Бивоље, Крушевац.
01/033119/17
Решењем ПС Житорађа број 205-1677/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7329343 издата од
ПС Житорађа на име Стевановић Љубинка, Лукомир, Житорађа.
01/033120/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1215/2017 од
07.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006241197 издата од ПС Нови Београд на име Радовановић Ми
лош, Нови Београд, Нови Београд.
01/033121/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-179/13/17 од
05.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
009184032 издата од ПС Нови Београд на име Новаковић Ста
нојка, Нови Београд, Нови Београд.
01/033122/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-171/17-13 од
26.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007785274 издата од ПС Нови Београд на име Лозина Владо, Но
ви Београд, Нови Београд.
01/033123/17
Решењем ПС Мерошина број 23/17 од 08.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008875579 издата од ПС Ме
рошина на име Цветковић Драгослав, Костадиновац, Житорађа.
01/033124/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-187/13/17 од
04.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008415151 издата од ПС Нови Београд на име Милошевић Ми
лан, Београд, Београд.
01/033125/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1074/2017 од 05.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005035088 издата од
ПС Чукарица на име Павловић Небојша, Београд, Београд.
01/033126/17
Решењем ПС Прешево број 205-165/2017 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008487859 издата од
ПС Прешево на име Адеми Фекрије, Прешево, Прешево.
01/033127/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1067/2017 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005865873 издата од
ПС Чукарица на име Марковић Нина, Барич, Барич.
01/033128/17
Решењем ПС Прешево број 205-158/2017 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007008749 издата од
ПС Прешево на име Ганимете Аслани, Жујинце, Прешево.
01/033129/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-410/17 од 18.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008480268 издата од
ПУ Крушевац на име Марјановић Слађана, Крушевац, Крушевац.
01/033130/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-445/2017 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004795875 издата од
ПУ Крушевац на име Недељковић Радослав, Крушевац, Крушевац.
01/033131/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1073/2017 од 05.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007203682 издата од
ПС Чукарица на име Станојевић Радослав, Бождаревац, Барајево.
01/033132/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-418/2017 од 20.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004080455 издата од
ПУ Крушевац на име Степанић Шавле, Крушевац, Крушевац.
01/033133/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-415/2017 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007523716 издата од
ПУ Крушевац на име Дурмић Јасмина, Рибарска Бања, Крушевац.
01/033134/17
Решењем ПС Неготин број 205-2976/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003579549 издата од ПС
Неготин на име Васиљевић Илија, Бадњево, Неготин.
01/033135/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1075/2017 од 05.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007938915 издата од
ПС Чукарица на име Младеновић Владимир, Београд, Београд.
01/033136/17
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Решењем ПС Неготин број 205-2975/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 001638675 издата од ПС
Неготин на име Баросић Сања, Радујевац, Неготин.
01/033137/17
Решењем ПС Неготин број 205-2970/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007343941 издата од ПС
Неготин на име Горњаковић Александра, Радујевац, Неготин.
01/033138/17
Решењем ПС Србобран број 09-205-2/1-76 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005197940 издата од
ПС Србобран на име Јоцић Мирјана, Србобран, Србобран.
01/033139/17
Решењем ПС Неготин број 205-2991/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005224823 издата од ПС
Неготин на име Станојевић Дарко, Видровац, Неготин.
01/033140/17
Решењем ПС Србобран број 09-205-2/1-77 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003143866 издата од
ПС Србобран на име Николић Сава, Србобран, Србобран.
01/033141/17
Решењем ПС Неготин број 205-2993/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007343460 издата од ПС
Неготин на име Банковић Жељко, Србово, Неготин. 01/033142/17
Решењем ПС Србобран број 09-205-2/1-75 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003505175 издата од
ПС Србобран на име Ђорђевић Јованка, Србобран, Србобран.
01/033143/17
Решењем ПС Србобран број 09-205-2/1-79 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005782716 издата од
ПС Србобран на име Грбић Божидар, Србобран, Србобран.
01/033144/17
Решењем ПС Србобран број 09-205-2/1-78 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008287006 издата од ПС
Србобран на име Марјановић Бранислав, Србобран, Србобран.
01/033145/17
Решењем ПС Србобран број 09-205-2/1-30 од 13.04.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003509897 издата од
ПС Србобран на име Симин Милош, Србобран, Србобран.
01/033146/17
Решењем ПС Неготин број 205-2968/17/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006375575 издата од
ПС Неготин на име Болдић Бојан, Неготин, Неготин.
01/033147/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1641 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008777082 издата од ПУ
Нови Сад на име Новаков Милорад, Петроварадин, Нови Сад.
01/033148/17
Решењем ПС Беочин број 205-2-38/17 од 24.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 9570616 издата од ПС
Беочин на име Паланачки Милан, Свилош, Беочин.
01/033149/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1642 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008692203 издата од ПУ
Нови Сад на име Совиљ Синиша, Степановићево, Нови Сад.
01/033150/17
Решењем ПС Беочин број 205-2-41/17 од 24.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 3773712 издата од ПС
Беочин на име Черевицки Алекса, Раковац, Беочин.
01/033151/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1651 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007149461 издата од ПУ
Нови Сад на име Калентић Марија, Сремска Каменица, Нови Сад.
01/033152/17
Решењем ПС Беочин број 205-2-47/17 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005466934 издата од ПС
Беочин на име Радета Ружа, Беочин, Беочин.
01/033153/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1649 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009517982 издата од ПУ
Нови Сад на име Ђурић Јован, Сремска Каменица, Нови Сад.
01/033154/17
Решењем ПС Беочин број 205-2-43/2017 од 24.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4628532 издата од
ПС Беочин на име Рами Самир, Беочин, Беочин. 01/033155/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1646 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006377339 издата од ПУ
Нови Сад на име Коларски Никола, Ветерник, Нови Сад.
01/033156/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1643 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004076742 издата од ПУ
Нови Сад на име Васиљевски Младена, Нови Сад, Нови Сад.
01/033157/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1644 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009253431 издата од ПУ
Нови Сад на име Ћировић Нада, Нови Сад, Нови Сад.
01/033158/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1645 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006829991 издата од ПУ
Нови Сад на име Црњански Немања, Нови Сад, Нови Сад.
01/033159/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1647 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005306981 издата од ПУ
Нови Сад на име Јеловац Загорка, Нови Сад, Нови Сад.
01/033160/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1648 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004886834 издата од ПУ
Нови Сад на име Илић Небојша, Нови Сад, Нови Сад.
01/033161/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-318 од 07.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008720302 издата од ПС
Лазаревац на име Васиљевић Милевка, Београд, Београд.
01/033162/17
Решењем ПС Беочин број 205-2-37/17 од 24.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 4109196 издата од ПС
Беочин на име Станојевић Рада, Беочин, Беочин. 01/033163/17
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Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1681 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6387964 издата од ПУ
Нови Сад на име Бошковић Јовица, Нови Сад, Нови Сад.
01/033164/17
Решењем ПС Беочин број 205-2-42/17 од 24.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 4618183 издата од ПС
Беочин на име Демири Емран, Беочин, Беочин.
01/033165/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1916 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005998044 издата од ПУ
Смедерево на име Лекић Александар, Смедерево, Смедерево.
01/033166/17
Решењем ПС Беочин број 205-3-39/17 од 24.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 5435352 издата од ПС
Беочин на име Павловић Милан, Беочин, Беочин. 01/033167/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1860 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007737098 издата од ПУ
Смедерево на име Душанић Радованка, Смедерево, Смедерево.
01/033168/17
Решењем ПС Беочин број 205-2-46/17 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 1762126 издата од ПС
Беочин на име Идризи Рама, Беочин, Беочин.
01/033169/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1921 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008488706 издата од
ПУ Смедерево на име Танасић Дејан, Смедерево, Смедерево.
01/033170/17
Решењем ПС Беочин број 205-2-36/17 од 06.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009418645 издата од ПС
Беочин на име Рамић Исен, Беочин, Беочин.
01/033171/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-317 од 05.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004524017 издата од ПС
Лазаревац на име Милетић Станика, Шопић, Лазаревац.
01/033172/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-316 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007292718 издата од ПС
Лазаревац на име Фогл Бојан, Лазаревац, Лазаревац.
01/033173/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-315 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003873186 издата од ПС
Лазаревац на име Павловић Предраг, Лазаревац, Лазаревац.
01/033174/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-310/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006656286 издата од
ПС Лазаревац на име Перић Иванка, Лазаревац, Лазаревац.
01/033175/17
Решењем ПС Лазаревац број 310 од 04.08.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 005546805 издата од ПС Лаза
ревац на име Петровић Милан, Лазаревац, Лазаревац.
01/033176/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-312 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006225630 издата од ПС
Лазаревац на име Бошковић Биљана, Степојевац, Лазаревац.
01/033177/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-311 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005176187 издата од ПС
Лазаревац на име Матејић Саша, Соколово, Лазаревац.
01/033178/17
Решењем ПС Лазаревац број 20.04-313 од 04.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003447913 издата од ПС Лаза
ревац на име Радосављевић Светлана, Чибутковица, Лазаревац.
01/033179/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-428 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5754325 издата од
ПУ Зрењанин на име Шашо Радмила, Елемир, Елемир.
01/033180/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-423 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005776148 издата од
ПУ Зрењанин на име Маркуш Марко, Зрењанин, Зрењанин.
01/033181/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-424 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004424789 издата од
ПУ Зрењанин на име Николић Далиборка, Зрењанин, Зрењанин.
01/033182/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-422 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006175287 издата од
ПУ Зрењанин на име Савић Раде, Зрењанин, Зрењанин.
01/033183/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-426 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008303595 издата од
ПУ Зрењанин на име Рашета Небојша, Зрењанин, Зрењанин.
01/033184/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1656 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008107115 издата од ПУ
Нови Сад на име Маријаш Ненад, Нови Сад, Нови Сад.
01/033185/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1638 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005622515 издата од ПУ
Нови Сад на име Машић Александар, Руменка, Нови Сад.
01/033186/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1639 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009128729 издата од ПУ
Нови Сад на име Ержебет Мелар, Нови Сад, Нови Сад.
01/033187/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1640 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006092953 издата од ПУ
Нови Сад на име Мићуновић Владо, Нови Сад, Нови Сад.
01/033188/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1645/16 од 08.11.2016.
проглашава се неважећим лична карта број 008388728 издата од
ПУ Смедерево на име Николић Немања, Смедерево, Смедерево.
01/033189/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1842 од 28.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008795874 издата од ПУ
Смедерево на име Милошевић Радица, Смедерево, Смедерево.
01/033190/17
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Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1707/17 од 13.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6451580 издата од
ПУ Смедерево на име Николић Храниславка, Смедерево, Смеде
рево.
01/033191/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1821 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5330736 издата од
ПУ Смедерево на име Милићевић Љиљана, Водањ, Смедерево.
01/033192/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1831 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007728157 издата од
ПУ Смедерево на име Трајковић Малина, Радинац, Смедерево.
01/033193/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1815 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003026946 издата од
ПУ Смедерево на име Лазић Мишел, Скобаљ, Смедерево.
01/033194/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1876 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009689093 издата од ПУ
Смедерево на име Марковић Милан, Осипаоница, Смедерево.
01/033195/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1061/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007728001 издата од
ПС Чукарица на име Вукадиновић Новица, Нови Сад, Нови Сад.
01/033196/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1856 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007781979 издата од
ПУ Смедерево на име Ивковић Зоран, Враново, Смедерево.
01/033197/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1060/2017 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007528001 издата од
ПС Чукарица на име Миљковић Бранислав, Сремчица, Београд.
01/033198/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-866 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004210580 издата од ПС
Раковица на име Џамбазоски Лидија, Београд, Београд.
01/033199/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-864/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006425975 издата од
ПС Раковица на име Савић Ирина, Београд, Београд.
01/033200/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1070/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009197924 издата од
ПС Чукарица на име Димић Бранко, Београд, Нови Београд.
01/033201/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-863 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004630288 издата од ПС
Раковица на име Митровић Радомир, Београд, Београд.
01/033202/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1069/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004844695 издата од
ПС Чукарица на име Јанковић Драгана, Београд, Београд.
01/033203/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-786 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009182135 издата од ПС
Раковица на име Мунишић Ненад, Београд, Београд.
01/033204/17
Решењем ПС Раковица број 205.1-862 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009063654 издата од ПС
Раковица на име Вјештица Милан, Београд, Београд.
01/033205/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-834 од 25.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009523778 издата од ПС
Раковица на име Вецков Ђорђе, Београд, Београд. 01/033206/17
Решењем ПС Раковица број 205.2837/2017 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006702219 издата од
ПС Раковица на име Смиљанић Оливера, Београд, Београд.
01/033207/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-839/17 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009338992 издата од
ПС Раковица на име Јовановић Предраг, Београд, Београд.
01/033208/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-827 од 21.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009333859 издата од ПС
Раковица на име Алфиревић Ивица, Београд, Београд.
01/033209/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-828 од 22.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 03928845 издата од ПС
Раковица на име Марјанов Биљана, Београд, Београд.
01/033210/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-829 од 22.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006888363 издата од ПС
Раковица на име Маравић Ђуро, Београд, Београд. 01/033211/17
Решењем ПС Раковица број 205.1-824/17 од 21.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004824267 издата од
ПС Раковица на име Обрадовић Милоња, Београд, Београд.
01/033212/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-784 од 25.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005415609 издата од ПС
Раковица на име Радосављевић Душан, Београд, Београд.
01/033213/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-835/17 од 25.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008730212 издата од
ПС Раковица на име Дошен Анђела, Београд, Београд.
01/033214/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-785 од 25.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005328591 издата од ПС
Раковица на име Радовановић Лука, Београд, Београд.
01/033215/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-783 од 25.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007017030 издата од ПС
Раковица на име Петровић Светлана, Београд, Београд.
01/033216/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-833/217 од 24.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008331543 издата од
ПС Раковица на име Лазаревић Предраг, Београд, Београд.
01/033217/17

Решењем ПС Раковица број 205.2-832 од 24.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005655477 издата од ПС
Раковица на име Сушић Јелена, Београд, Београд. 01/033218/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-848 од 28.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009173657 издата од ПС
Раковица на име Станојевић Марија, Београд, Београд.
01/033219/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-432/2017 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008357819 издата од
ПУ Крушевац на име Радивојевић Марко, Крушевац, Крушевац.
01/033220/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-847 од 28.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004752998 издата од ПС
Раковица на име Дабетић Иван, Београд, Београд. 01/033221/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-429/2017 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003340753 издата од
ПУ Крушевац на име Станојевић Стојан, Косово Поље, Крушевац.
01/033222/17
Решењем ПС Раковица број 205-2.849/17 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008563666 издата од
ПС Раковица на име Јандрић Мирјана, Београд, Београд.
01/033223/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-393/2017 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008413756 издата од
ПУ Крушевац на име Матић Страхиња, Крушевац, Крушевац.
01/033224/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-844 од 28.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007357410 издата од ПС
Раковица на име Ескенази Алберт, Београд, Београд.
01/033225/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-1012/2016 од
20.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005547718 издата од ПУ Крушевац на име Јовић Смиља, Читлук,
Крушевац.
01/033226/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-849/17 од 29.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004633311 издата од
ПС Раковица на име Кандић Радинка, Београд, Београд.
01/033227/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-376/2017 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004483745 издата од
ПУ Крушевац на име Јовановић Звонимир, Велика Крушевица,
Крушевац.
01/033228/17
Решењем ПС Бела Црква број 205-1-45/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008455502 издата од
ПС Бела Црква на име Лајла Бетура, Гребенац, Бела Црква.
01/033229/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-850/17 од 29.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007883634 издата од
ПС Раковица на име Рачић Милош, Београд, Београд.
01/033230/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-852/17 од 29.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009583238 издата од
ПС Раковица на име Гудурић Вања, Београд, Београд.
01/033231/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-414/2017 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004573911 издата од
ПУ Крушевац на име Бошковић Миладин, Дедина, Крушевац.
01/033232/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-841/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008050908 издата од
ПС Раковица на име Савић Весна, Београд, Београд.
01/033233/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-854 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006516616 издата од ПС
Раковица на име Урукало Милена, Београд, Београд.
01/033234/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-836 од 26.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007589492 издата од ПС
Раковица на име Васиљевић Зоран, Београд, Београд.
01/033235/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-856 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006309844 издата од ПС
Раковица на име Раичевић Бојан, Београд, Београд.
01/033236/17
Решењем ПС Дољевац број 205-41-17 од 14.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005728751 издата од ПС
Дољевац на име Миљковић Живадин, Пуковац, Дољевац.
01/033237/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-861 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005871093 издата од ПС
Раковица на име Крештан Лука, Београд, Београд. 01/033238/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-857 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008775012 издата од ПС
Раковица на име Ђорђевић Лука, Београд, Београд. 01/033239/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-858/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007875037 издата од
ПС Раковица на име Павловић Зорица, Београд, Београд.
01/033240/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-868/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003332202 издата од
ПС Раковица на име Станојевић Марија, Београд, Београд.
01/033241/17
Решењем ПС Дољевац број 205-40/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005728681 издата од ПС
Дољевац на име Миљковић Драгица, Пуковац, Дољевац.
01/033242/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-867/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003495176 издата од
ПС Раковица на име Среботник Лујзијана, Београд, Београд.
01/033243/17
Решењем ПС Вршац број 205-206/17 од 28.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 9143415 издата од ПС
Вршац на име Пауновић Нађа, Вршац, Вршац.
01/033244/17
Решењем ПУ Чачак број 205.1-405/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003947023 издата од ПУ
Чачак на име Гавриловић Милена, Чачак, Чачак. 01/033245/17
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Решењем ПУ Чачак број 205-1-396/17 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008337325 издата од ПУ
Чачак на име Цупарић Тања, Чачак, Чачак.
01/033246/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-838 од 26.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008258412 издата од ПС
Раковица на име Салијев Срба, Борча, Београд.
01/033247/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-826-17 од 21.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003745643 издата од
ПС Чукарица на име Ћирковић Даринка, Рушањ, Београд.
01/033248/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-830 од 22.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005413606 издата од ПС
Сопот на име Живић Слободан, Чукарица, Београд.
01/033249/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-823/17 од 21.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003041270 издата од
ПС Београд на име Нешковић Милутин, Рушањ, Београд.
01/033250/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-825 од 21.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004760080 издата од ПС
Нови Београд на име Копривица Александар, Нови Београд, Бе
оград.
01/033251/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-831 од 24.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 00357753 издата од ПС
Нови Београд на име Осотовић Нада, Раковица, Београд.
01/033252/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-852/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004318973 издата од
ПС Врачар на име Бирчаковић Драгиша, Раковица, Београд.
01/033253/17
Решењем ПС Раковица број 205-2-845-2017 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002984261 издата од
ПС Стари град на име Радојичић Дејан, Рушањ, Београд.
01/033254/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-851/17 од 29.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002937891 издата од
ПУ Пећ на име Жарић Марко, Пећ, Пећ.
01/033255/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-843/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003690171 издата од
ПС Чукарица на име Петрешевић Саша, Раковица, Београд.
01/033256/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-842/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004354823 издата од
ПС Владичин Хан на име Асановић рађу, Раковица, Београд.
01/033257/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-853/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003654866 издата од
ПС Младеновац на име Ђукић Борис, Раковица, Београд.
01/033258/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-860 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008402171 издата од ПС
Раковица на име Ристић Јелена, Чукарица, Београд.
01/033259/17
Решењем ПС Раковица број 205.1-855 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005211165 издата од ПС
Звездара на име Станковић Сашенка, Звездара, Београд.
01/033260/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-859/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008420298 издата од
ПС Врачар на име Рађеновић Лука, Раковица, Београд.
01/033261/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-869/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0046666066 издата
од ПС Вождовац на име Васиљ Никола, Раковица, Београд.
01/033262/17
Решењем ПС Сурчин број 205.2-312 од 31.07.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 4559751 издата од ПС Зе
мун на име Марковић Стефан, Јаково, Београд.
01/033263/17
Решењем ПС Богаттић број 205-41220/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0067998252 издата
од ПС Богаттић на име Татамировић Мирјана, Богатић, Београд.
01/033264/17
Решењем ПС Ивањица број 205-1-59/17 од 27.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003987017 издата од ПС
Ивањица на име Николић Дијана, Дубрава, Ивањица.
01/033265/17
Решењем ПС Ивањица број 205-1-51/17 од 11.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008509189 издата од ПС
Ивањица на име Оцокољић Даница, Лиса, Ивањица.
01/033266/17
Решењем ПС Ивањица број 205-1-60/17 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005837546 издата од ПС
Ивањица на име Аџић Сретен, Међречје, Ивањица.
01/033267/17
Решењем ПС Ада број 205-24-47/2017 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008029267 издата од ПС
Ада на име Ђерки Роберт, Мол, Ада.
01/033268/17
Решењем ПС Ада број 205-24-56/2017 од 14.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009320889 издата од ПС
Ада на име Геза Сази, Ада, Ада.
01/033269/17
Решењем ПС Ада број 205-24-51/2017 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008112002 издата од ПС
Ада на име Пирошка Пинтер, Ада, Ада.
01/033270/17
Решењем ПС Варварин број 205-57/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 000090729 издата од ПС
Варварин на име Гајић Саша, Залаговац, Варварин.
01/033271/17
Решењем ПС Варварин број 205-58/17 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 001151743 издата од ПС
Варварин на име Обрадовић Зоран, Суваја, Варварин.
01/033272/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1700 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008424641 издата од ПУ
Нови Сад на име Катић Живана, Нови Сад, Нови Сад.
01/033273/17

20. IХ 2017. /
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1699 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007701181 издата од ПУ
Нови Сад на име Хајоли Максун, Нови Сад, Нови Сад.
01/033274/17
Решењем ПС Ћићевац број 205-44-33-17 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002612243 издата од
ПС Ћићевац на име Букумирић Соња, Косово, Косово Поље.
01/033275/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1698 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007224843 издата од ПУ
Нови Сад на име Новаковић Марина, Нови Сад, Нови Сад.
01/033276/17
Решењем ПС Ћићевац број 205-44-34/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006976779 издата од
ПС Ћићевац на име Првановић Марија, Ћић, Ћићевац.
01/033277/17
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-67003/17 од 24.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003875945 издата од
ПУ Нови Пазар на име Ајсела Голош, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/033278/17
Решењем ПС Сурчин број 205.2-311 од 31.07.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 9098033 издата од ПС Сур
чин на име Миленковић Ратко, Сурчин, Београд. 01/033279/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1697 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008005323 издата од ПУ
Нови Сад на име Стојковић Ирена, Нови Сад, Нови Сад.
01/033280/17
Решењем ПС Сурчин број 205.2-319 од 03.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007571130 издата од ПС Зе
мун на име Јеремић Дејан, Вождовац, Београд.
01/033281/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1696 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008284085 издата од ПУ
Нови Сад на име Мркаљевић Никола, Нови Сад, Нови Сад.
01/033282/17
Решењем ПС Сурчин број 205.2-316 од 03.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 7536240 издата од ПУ Бео
град на име Николова Драгана, Сурчин, Београд. 01/033283/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1695 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004688418 издата од ПУ
Нови Сад на име Вукша Бојан, Нови Сад, Нови Сад.
01/033284/17
Решењем ПС Сурчин број 205.2-317 од 03.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 6038755 издата од ПС Зе
мун на име Билић Александар, Сурчин, Београд. 01/033285/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1694 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006046261 издата од ПУ
Нови Сад на име Игњатов Зора, Нови Сад, Нови Сад.
01/033286/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1693 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 002992497 издата од ПУ
Нови Сад на име Стошић Марио, Нови Сад, Нови Сад.
01/033287/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1692 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008462759 издата од ПУ
Нови Сад на име Крстић Драган, Нови Сад, Нови Сад.
01/033288/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1691 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 002955178 издата од ПУ
Нови Сад на име Остојин Мира, Нови Сад, Нови Сад.
01/033289/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1072/2017 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007742458 издата од
ПС Земун на име Ђемаиљовић Хатиџе, Сремчица, Београд.
01/033290/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1690 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005702639 издата од ПУ
Нови Сад на име Врборић Весна, Нови Сад, Нови Сад.
01/033291/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-106+2/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007357676 издата од
ПС Чукарица на име Ангеловски Светлана, Сремчица, Београд.
01/033292/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1689 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006187851 издата од ПУ
Нови Сад на име Гачић Слађана, Нови Сад, Нови Сад.
01/033293/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-1058/2017 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008099127 издата од
ПС Раковица на име Петковић Игор, Раковица, Београд.
01/033294/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1688 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004973505 издата од ПУ
Нови Сад на име Вранић Гордан, Нови Сад, Нови Сад.
01/033295/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1054/2017 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003028224 издата од
ПС Нови Београд на име Томић Јована, Чукарица, Београд.
01/033296/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1687 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004418806 издата од ПУ
Нови Сад на име Гавриловић Алекса, Нови Сад, Нови Сад.
01/033297/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1071/2017 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007348339 издата од
ПС Палилула на име Којић Јовица, Стари град, Београд.
01/033298/17
Решењем ПС Обреновац број 205.2-349/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005450276 издата од
ПУ Београд на име Нешић Марко, Скела, Обреновац.
01/033299/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1686 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009350599 издата од ПУ
Нови Сад на име Ковач Петар, Нови Сад, Нови Сад.
01/033300/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1685 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007242640 издата од ПУ
Нови Сад на име Пучоли Пејтула, Нови Сад, Нови Сад.
01/033301/17
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Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1677 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004729009 издата од ПУ
Нови Сад на име Бркљан Слободан, Нови Сад, Нови Сад.
01/033302/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1217/17С од
07.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005875833 издата од ПС Земун на име рађеновић Ненад, Нови
Београд, Београд.
01/033303/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1678 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006093476 издата од ПУ
Нови Сад на име Виславски Владимир, Петроварадин, Нови Сад.
01/033304/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1216/2017 од
07.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003865356 издата од ПС Сопот на име Јанковић Гордана, Нови
Београд, Београд.
01/033305/17
Решењем ПС Врбас број 205-0-168/17 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6571821 издата од ПС
Врбас на име Вујачић Лука, Врбас, Врбас.
01/033306/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1679 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008468389 издата од ПУ
Нови Сад на име Томовић Борислав, Нови Сад, Нови Сад.
01/033307/17
Решењем ПС Врбас број 205-0-169/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 2788589 издата од ПС
Врбас на име Лакушић Огњен, Змајево, Врбас.
01/033308/17
Решењем ПС Врбас број 205-50-170/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6871402 издата од ПС
Врбас на име радовић Здравко, Куцура, Врбас.
01/033309/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-885/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006940181 издата од ПС
Палилула на име Мацура Коста, Палилула, Врбас.
01/033310/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-869/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009422279 издата од ПС
Стари град на име Дамјановић Миролсава, Стари град, Београд.
01/033311/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-881/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006873046 издата од
ПС Стари град на име Стефановић Матија, Врачар, Београд.
01/033312/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-785/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005573897 издата од
ПС Звездара на име Орлић Драгана, Звездара, Београд.
01/033313/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1680 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005842654 издата од ПУ
Нови Сад на име Отић Мирослава, Нови Сад, Нови Сад.
01/033314/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-889/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004947382 издата од
ПС Палилула на име Мандић Петар, Палилула, Београд.
01/033315/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1705 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005627319 издата од ПУ
Нови Сад на име Владисављевић Ђорђе, Нови Сад, Нови Сад.
01/033316/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-846/17 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004964015 издата од
ПС Стари град на име Ного Сузана, Савски Венац, Београд.
01/033317/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1703 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009634363 издата од ПУ
Нови Сад на име Вранић Ружа, Нови Сад, Нови Сад.
01/033318/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-717/17 од
03.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број 00825992
издата од ПС Савски венац на име Јусуфспахић Мухамед, Сав
ски Венац, Београд.
01/033319/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1702 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009242069 издата од ПУ
Нови Сад на име Латас Петар, Нови Сад, Нови Сад.
01/033320/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/44-2017
од 17.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004076380 издата од ПС Сремски Карловци на име Бибер Шнур
Катица, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033321/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-718/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008571448 издата од ПС
Савски венац на име Дробњак Стефан, Савски Венац, Београд.
01/033322/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/45-2017
од 18.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004061434 издата од ПС Сремски Карловци на име Трповски
Соња, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033323/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1701 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008157177 издата од ПУ
Нови Сад на име Малешев Лена, Нови Сад, Нови Сад.
01/033324/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-719/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003875669 издата од
ПС Савски венац на име Мучалов Ибана, Савски Венац, Београд.
01/033325/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-720/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008587377 издата од
ПС Савски венац на име Станимировић Немања, Остружница,
Београд.
01/033326/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/46-2017
од 19.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006105042 издата од ПС Сремски Карловци на име Ћосић Драго,
Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033327/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-721/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005225915 издата од
ПС Гроцка на име Панић Љиља, Лештане, Београд. 01/033328/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/47-2017
од 31.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004259693 издата од ПС Сремски Карловци на име Лазар Кал
ман, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033329/17
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Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/49-2017
од 01.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008333952 издата од ПС Сремски Карловци на име Башић Дејан,
Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033330/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/29-2017
од 10.05.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004698774 издата од ПС Сремски Карловци на име Јоксимовић
Срђан, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033331/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/32-17
од 19.05.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006791920 издата од ПС Сремски Карловци на име Црнојачки
Ђорђе, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033332/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/33-17
од 23.05.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003841587 издата од ПС Сремски Карловци на име Бојанић Да
до, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033333/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/34-17
од 24.05.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003512253 издата од ПС Сремски Карловци на име Томичић Ми
ра, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033334/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/36-2017
од 07.06.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008149922 издата од ПС Сремски Карловци на име Ђурановић
Филип, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033335/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/37-2017
од 19.06.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005116602 издата од ПС Сремски Карловци на име Саиловић
Ивана, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033336/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/38-2017
од 20.06.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007692874 издата од ПС Сремски Карловци на име Јовичић Пре
драг, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033337/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/27-2017
од 05.05.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003167187 издата од ПС Сремски Карловци на име Каталенић
Оливер, Сремски Карловци, Сремски Карловци. 01/033338/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/26-2017 од
03.05.2017. проглашава се неважећим лична карта број 007334544
издата од ПС Сремски Карловци на име Станишљевић Никола,
Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033339/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-722/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003780765 издата од
ПС Савски венац на име Банђур Милутин, Савски венац, Београд.
01/033340/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-723/17 од 05.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008754526 издата од ПС
Савски венац на име Милићевић Радосав, Сремчица, Београд.
01/033341/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-724/17 од 05.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009312817 издата од ПС
Савски венац на име Јањушевић Душан, Савски венац, Београд.
01/033342/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1214/17С од
07.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006940694 издата од ПС Земун на име Живановић Игор, Нови
Београд, Беог рад.
01/033343/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1219/17 од
07.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006244453 издата од ПС Вождовац на име Попадић Никола, Во
ждовац, Београд.
01/033344/17
Решењем ПУ Београд број 205.2-834/17 од 10.06.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 757352 издата од ПС Во
ждовац на име Крстев Христо, Вождовац, Београд. 01/033345/17
Решењем ПУ Београд број 205.2-849/17 од 05.06.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6961583 издата од ПС Зве
здара на име Мишић Драган, Вождовац, Београд.
01/033346/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/25-2017
од 28.04.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008303406 издата од ПС Сремски Карловци на име Бешевић Бо
жо, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033347/17
Решењем ПУ Београд број 205.2-852/17 од 05.06.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 3034903 издата од ПС
Барајево на име Дубић Сунчица, Рипањ, Београд. 01/033348/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/24-2017
од 28.04.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007934717 издата од ПС Сремски Карловци на име Купрешанин
Петар, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033349/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-860/17 од 13.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7334664ПС Са из
дата од ПС Савски венац на име Шуњаревић Стефан, Јајинци,
Београд.
01/033350/17
Решењем ПУ Београд број 205.2-881/17 од 17.06.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 3023696 издата од ПС
Вождовац на име Добријевић Биља, Јајинци, Београд.
01/033351/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/23-2017
од 25.04.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006505486 издата од ПС Сремски Карловци на име Живановић
Александар, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033352/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1671 од 04.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008391815 издата од ПУ
Нови Сад на име Кнежевић Радун, Нови Сад, Нови Сад.
01/033353/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1672 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008846672 издата од ПУ
Нови Сад на име Ристић Душан, Нови Сад, Нови Сад.
01/033354/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1673 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007036457 издата од ПУ
Нови Сад на име Станишић Игор, Нови Сад, Нови Сад.
01/033355/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1674 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006161032 издата од ПУ
Нови Сад на име Вујовић Катарина, Нови Сад, Нови Сад.
01/033356/17

11
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1675 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004431357 издата од ПУ
Нови Сад на име Студић Никола, Нови Сад, Нови Сад.
01/033357/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-708 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005995438 издата од
ПС Нови Београд на име Радосављевић, земун, Београд.
01/033358/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1676 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007798303 издата од ПУ
Нови Сад на име Костадиновић Драгана, Футог, Нови Сад.
01/033359/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1670 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008550614 издата од ПУ
Нови Сад на име Нешовић Дубравка, Футог, Нови Сад.
01/033360/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1663 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009298625 издата од ПУ
Нови Сад на име Кнежевић Славица, Нови Сад, Нови Сад.
01/033361/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1659 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007257323 издата од ПУ
Нови Сад на име Жегарац Биљана, Нови Сад, Нови Сад.
01/033362/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-/1660 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009314593 издата од ПУ
Нови Сад на име Тегелтија Зоран, Нови Сад, Нови Сад.
01/033363/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-716/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008652538 издата од
ПС Савски венац на име Бундало Сандра, Савски венац, Београд.
01/033364/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/21-2017
од 20.04.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003535626 издата од ПС Сремски Карловци на име Бељан-Ба
лабан Јадранка, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033365/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-715/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005098593 издата од
ПС Савски венац на име Вучетћ Милан, Савски венац, Београд.
01/033366/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1661 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008353816 издата од ПУ
Нови Сад на име Ивановић Петар, Нови Сад, Нови Сад.
01/033367/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-714/17 од
03.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број 00480695
издата од ПС Вождовац на име Петровић Зоран, Савски венац,
Београд.
01/033368/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1662 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009065659 издата од ПУ
Нови Сад на име Тутњевић Драгољуб, Нови Сад, Нови Сад.
01/033369/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-8798/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006079960 издата од
ПС Стари град на име Драгомир Мага, Стари Град, Београд.
01/033370/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1664 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007146217 издата од ПУ
Нови Сад на име Ајдук Милица, Нови Сад, Нови Сад.
01/033371/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-868/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006587644 издата од
ПС Врачар на име Ноцерино Стефано, Стари Град, Београд.
01/033372/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1682 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 5478291 издата од ПУ
Нови Сад на име Вукобрат Горанка, Нови Сад, Нови Сад.
01/033373/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-878/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0094260624 издата
од ПС Стари град на име Калмић Жарко, Стари Град, Београд.
01/033374/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1669 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008751860 издата од ПУ
Нови Сад на име Томић Љубица, Нови Сад, Нови Сад.
01/033375/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/20-2017
од 20.04.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008279661 издата од ПС Сремски Карловци на име Милишић
Марица, Сремски Карловци, Сремски Карловци. 01/033376/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/668 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007585887 издата од ПУ
Нови Сад на име Добродолски Ана, Нови Сад, Нови Сад.
01/033377/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/19-2017
од 19.04.2017. проглашава се неважећим лична карта број
002915439 издата од ПС Сремски Карловци на име Врлић Јеро
ним, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033378/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1665 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004162760 издата од ПУ
Нови Сад на име Драгић Максим, Нови Сад, Нови Сад.
01/033379/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1704 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005207145 издата од ПУ
Нови Сад на име Јањић Мара, Буковац, Нови Сад. 01/033380/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1658 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007394823 издата од ПУ
Нови Сад на име Шишаковић Реља, Руменка, Нови Сад.
01/033381/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-880/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008343586 издата од
ПС Стари град на име Вучетић Јелена, Звездара, Београд.
01/033382/17

Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/39-2017
од 06.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004079154 издата од ПС Сремски Карловци на име Каматовић
Зоран, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033383/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1066/2017 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005875108 издата од
ПС Чукарица на име Марковић Немања, Чукарица, Београд.
01/033384/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1068/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006902530 издата од
ПС Чукарица на име Кнежевић Весна, Чукарица, Београд.
01/033385/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1064/2017 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007314255 издата од
ПС Чукарица на име Јовановић Игор, Чукарица, Београд.
01/033386/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1065/2017 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005877662 издата од
ПС Чукарица на име Кокановић Михаило, Чукарица, Београд.
01/033387/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1063/2017 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005675458 издата од
ПС Нови Београд на име Пушица Драган, Чукарица, Београд.
01/033388/17
Решењем ПС Савки Венац број 205.2-725/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008025525 издата од
ПУ Београд на име Попадић Ранка, Чукарица, Београд.
01/033389/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/40-2017
од 06.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007598229 издата од ПС Сремски Карловци на име Пал Антун,
Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033390/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-726/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007944872 издата од
ПС Савски венац на име Милић Маријана, Чукарица, Београд.
01/033391/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/41-2017
од 07.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003811879 издата од ПС Сремски Карловци на име Цекић Мили
воје, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033392/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-727/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003740370 издата од
ПС Савски венац на име Грујичић Десанка, Чукарица, Београд.
01/033393/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-728/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003258029 издата од
ПС Савски венац на име Ђокић Јана, Савски венац, Београд.
01/033394/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1684 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005375216 издата од ПУ
Нови Сад на име Јашари Максун, Косово Поље, Косово Поље.
01/033395/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1683 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005779496 издата од ПУ
Нови Сад на име Новаковић Рајко, Сремска Каменица, Сремска
Каменица.
01/033396/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/42-2017
од 12.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број
009510234 издата од ПС Сремски Карловци на име Ровић Мира,
Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033397/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-729/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003387821 издата од ПС
Савски венац на име Баровић љубомир, Савски венац, Београд.
01/033398/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/43-2017
од 12.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006831015 издата од ПС Сремски Карловци на име Ранковић
Станислав, Сремски Карловци, Сремски Карловци.
01/033399/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1657 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004813970 издата од ПУ
Нови Сад на име Бабић Радован, Ветерник, Ветерник.
01/033400/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/31-2017
од 12.05.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003872694 издата од ПУ Сремска Митровица на име Ерцеговац
Милош, Нови Сад, Нови Сад.
01/033401/17
Решењем ПС Жабаљ број 205-1-75/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004046383 издата од ПС
Жабаљ на име Кнежев Ивица, Госпођинци, Жабаљ.
01/033402/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/35-2017
од 02.06.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007572036 издата од ПУ Нови Сад на име Куновац Петар, Нови
Сад, Нови Сад.
01/033403/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/30-2017
од 12.05.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005051266 издата од ПУ Нови Сад на име Надашки Милана, Но
ви Сад, Нови Сад.
01/033404/17
Решењем ПС Опово број 205-41-17-1 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006457453 издата од ПС
Опово на име Мирјана Туба, Опово, Опово.
01/033405/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1667 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006211106 издата од ПС
Љиг на име Симуновић Слободанка, Лединци, Лединци.
01/033406/17
Решењем ПС Бујановац број 205-1-153/2017 од 24.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007580934 издата од
ПС Бујановац на име Салихи Рејад, Велики Трновац, Бујановац.
01/033407/17
Решењем ПС Бујановац број 205-155/2017 од 24.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008399278 издата од ПС
Бујановац на име Салихи Кумрије, Велики Трновац, Бујановац.
01/033408/17
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Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1666 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006243592 издата од ПС
Темерин на име Поповић Бранислав, Темерин, Темерин.
01/033409/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/28-2017
од 09.05.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005948787 издата од ПС Бачка Паланка на име Јовановић Јасми
на, Младеново, Бачка Паланка.
01/033410/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/48-2017
од 01.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004181683 издата од ПУ Нови Сад на име Барашин Давор, Нови
Сад, Нови Сад.
01/033411/17
Решењем ПС Топола број 205-4-58/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003536814 издата од ПС
Аранђеловац на име Благојевић Јелена, Пласковац, Топола.
01/033412/17
Решењем ПС Топола број 205-4-59/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005793063 издата од ПС
Топола на име Вујић Анђела, Винча, Топола.
01/033413/17
Решењем ПС Сремски Карловци број 205-8/22-2017
од 21.04.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003503673 издата од ПС Богатић на име Берић Зорац, Нови Сад,
Нови Сад.
01/033414/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-71253/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004027358 издата од
ПУ Јагодина на име Макић Јелена, Јагодина, Јагодина.
01/033415/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-339/2017 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004791213 издата од ПУ
Бор на име Милутиновић Радмила, Бор, Бор.
01/033416/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-340/2017 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 000887046 издата од ПУ
Бор на име Гајић Љиљана, Бор, Бор.
01/033417/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-342/2017 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004599544 издата од ПУ
Бор на име Ваљевић Зоран, Бор, Бор.
01/033418/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-343/2017 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004936193 издата од ПУ
Бор на име Ђорђевић Владан, Бор, Бор.
01/033419/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-344/2017 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003113352 издата од ПУ
Бор на име Тодоровић Миланче, Бор, Бор.
01/033420/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-337/2017 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008312065 издата од ПУ
Бор на име Лазаревић Момчило, Бор, Бор.
01/033421/17
Решењем ПС Пожега број 205-79/17 од 28.07.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 008494870 издата од ПС Пожега
на име Мајсторовић Драган, Прилипац, Пожега.
01/033422/17
Решењем ПС Пожега број 205-184/17 од 01.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008578110 издата од ПС По
жега на име Петровић Бранка, Висибаба, Пожега. 01/033423/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-70295/17 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007968893 издата од ПУ
Јагодина на име Миладиновић Слободан, Јагодина, Јагодина.
01/033424/17
Решењем ПС Пожега број 205-185/17 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006973548 издата од ПС
Пожега на име Стефановић Милица, Пожега, Пожега.
01/033425/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-70640/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006490243 издата од
ПУ Јагодина на име Анђелковић Никола, Јагодина, Јагодина.
01/033426/17
Решењем ПС Свилајнац број 205-67373/2017 од 25.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008658649 издата од ПС
Свилајнац на име Милутиновић Братислав, Свилајнац, Јагодина.
01/033427/17
Решењем ПС Свилајнац број 205-69150/2017 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004672571 издата од
ПС Свилајнац на име Костић Слађан, Свилајнац, Свилајнац.
01/033428/17
Решењем ПС Параћин број 205-836/17 од 25.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006527211 издата од ПС
Параћин на име Митровић Весна, Параћин, Параћин.
01/033429/17
Решењем ПС Параћин број 205-844/17 од 27.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 002719954 издата од ПС
Параћин на име Динић Никола, Параћин, Параћин.
01/033430/17
Решењем ПС Велика Плана број 205-5143 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002985379 издата од
ПС Велика Плана на име Живадинка Грујић, Милошевац, Вели
ка Плана.
01/033431/17
Решењем ПС Велика Плана број 205-5120 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004032676 издата од
ПС Велика Плана на име Костић Иван, Велика Плана, Велика
Плана.
01/033432/17
Решењем ПС Велика Плана број 205-5134 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004657239 издата од
ПС Велика Плана на име Костић Срећко, Крњево, Велика Плана.
01/033433/17
Решењем ПС Велика Плана број 205-5117 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007591537 издата од
ПС Велика Плана на име Петровић Милош, Велико Орашје, Ве
лика Плана.
01/033434/17
Решењем ПС Велика Плана број 205-5110 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003717652 издата од
ПС Велика Плана на име Милошевић Данче, Крњево, Велика
Плана.
01/033435/17
Решењем ПС Параћин број 205-846/17 од 28.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007457061 издата од ПС
Параћин на име Столић Димитрије, Параћин, Параћин.
01/033436/17
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Решењем ПС Велика Плана број 205-5101/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005350507 издата од
ПС Велика Плана на име Стојановић Милица, Старо Село, Ве
лика Плана.
01/033437/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-69756/17-1 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004906111 издата од
ПУ Ваљево на име Матић Вера, Ваљево, Ваљево. 01/033438/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-70960/17-1 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006629238 издата од
ПУ Ваљево на име Пантић Ђурђа, Ваљево, Ваљево. 01/033439/17
Решењем ПС Параћин број 205-834/17 од 27.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007111157 издата од ПС
Параћин на име Јовановић Светлана, Параћин, Параћин.
01/033440/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-70936/17-1 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009506389 издата од
ПУ Ваљево на име Павић Милена, Ваљево, Ваљево. 01/033441/17
Решењем ПС Параћин број 205-840/17 од 26.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008059510 издата од ПС
Параћин на име Лазаревић Живота, Параћин, Параћин.
01/033442/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-71149/17-1 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006545126 издата од
ПУ Ваљево на име Јовић Марко, Горња Буковица, Ваљево.
01/033443/17
Решењем ПС Параћин број 205-830/17 од 24.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007868865 издата од ПС
Параћин на име Гајић Владан, Параћин, Параћин. 01/033444/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-70726/17-1 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005903167 издата од
ПУ Ваљево на име Пајић Сретен, Гола Глава, Ваљево.
01/033445/17
Решењем ПС Параћин број 205-853/17 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008036027 издата од ПС
Параћин на име Обрадовић Марјан, Параћин, Параћин.
01/033446/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-70885/17-1 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007911338 издата од
ПУ Ваљево на име Марковић Миленија, Лукавац, Ваљево.
01/033447/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-313 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 8065959 издата од ПУ
Сомбор на име Младеновић Немања, Сомбор, Сомбор.
01/033448/17
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-252/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005476254 издата од ПС
Стара Пазова на име Ђуран Драгана, Нова Пазова, Стара Пазова.
01/033449/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-312 од 07.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 3409981 издата од ПУ Сом
бор на име Настасић Слободан, Сомбор, Сомбор.
01/033450/17
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-255/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003735251 издата од
ПС Стара Пазова на име Бакић Богдан, Голубинци, Стара Пазова.
01/033451/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-311 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 8402286 издата од ПУ
Сомбор на име Зарић Весна, Сомбор, Сомбор.
01/033452/17
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-253/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008284166 издата од
ПС Стара Пазова на име Димитријевић Жана, Нови Бановци,
Стара Пазова.
01/033453/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-308 од 07.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 7316862 издата од ПУ Сом
бор на име Гагицки Вукашин, Сомбор, Сомбор.
01/033454/17
Решењем ПС Куршумлија број 205-69438/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004769907 издата од ПС
Куршумлија на име Павловић Стефан, Куршумлија, Куршумлија.
01/033455/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-310 од 07.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 3858993 издата од ПУ Сом
бор на име Мишковић Иван, Бачки Моноштир, Бачки Моноштор.
01/033456/17
Решењем ПС Куршумлија број 205-69475/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005238354 издата од
ПС Куршумлија на име Арсић Марко, Куршумлија, Куршумлија.
01/033457/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-309 од 07.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 9539102 издата од ПУ Сом
бор на име Балог Зоран, Бачки Моноштир, Бачки Моноштор.
01/033458/17
Решењем ПС Куршумлија број 205-69816/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007465084 издата од ПС
Куршумлија на име Вучковић Вељко, Куршумлија, Куршумлија.
01/033459/17
Решењем ПУ Пријепоље – ПС Прибој број 205-2-99/2017
од 05.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008216057 издата од ПС Прибој на име Гибаница Самира, При
бој, Прибој.
01/033460/17
Решењем ПС Параћин број 205-845/17 од 28.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003264977 издата од ПС
Параћин на име Нишевић Милош, Параћин, Параћин.
01/033461/17
Решењем ПС Бач број 205-6-20/2017 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005095383 издата од ПС
Бач на име Николић Јасна, Плавна, Бач.
01/033462/17
Решењем ПС Бач број 205-6-21/2017 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007970453 издата од ПС
Бач на име Мемишевић Милан, Бачко Ново Село, Бач.
01/033463/17
Решењем ПС Бач број 205-6-22/2017 од 07.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 00518473 издата од ПС Бач
на име Мишковић Горан, Вајска, Бач.
01/033464/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1076/2017 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004794368 издата од
ПС Чукарица на име Томић Живадинка, Чукарица, Београд.
01/033465/17
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Решењем ПС Чукарица број 205.2-1078/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006612507 издата од
ПС Раковица на име Савић Властимир, Чукарица, Београд.
01/033466/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1079/2017 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004791724 издата од
ПС Чукарица на име Илић Мирјана, Чукарица, Београд.
01/033467/17
Решењем ПС Чукарица број 04-205-715-17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004072171 издата од
ПС Чукарица на име Ђурић Зоран, Војвода, Војвода Степа.
01/033468/17
Решењем ПС Књажевац број 205-7-3/17 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 9285785 издата од ПС
Књажевац на име Петковић Младен, Књажебавц, Књажевац.
01/033469/17
Решењем ПУ Приштина број 205-92/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 000354971 издата од ПУ
Приштина на име Хаси Адем, Глоговац, Глоговац. 01/033470/17
Решењем ПС Оџаци број 205-391/2017-12 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008369567 издата од
ПС Оџаци на име Ђурђица Тренески, Каравуково, Каравуково.
01/033471/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-427 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003848747 издата од
ПУ Зрењанин на име Шарбан Нада, Елемир, Зрењанин.
01/033472/17
Решењем ПС Богатић број 205-71271/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005762413 издата од
ПС Богатић на име Машић Десанка, Дубље, Богатић.
01/033473/17
Решењем ПС Богатић број 205-71274/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004592740 издата од
ПС Богатић на име Ма’шић Милан, Дубље, Богатић.
01/033474/17
Решењем ПС Лозница број 205-66329/17 од 17.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3875232 издата од
ПС Богатић на име Марковић Филип, Горња Бадања, Лозница.
01/033475/17
Решењем ПС Лазаревац број 205-67552/17 од 25.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4135761 издата од
ПС Лазаревац на име Митровић Сара, Лозница, Лозница.
01/033476/17
Решењем ПС Лозница број 205-68838/17 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4101975 издата од
ПС Лозница на име Аметовић Данка, Јошева, Лозница.
01/033477/17
Решењем ПС Лозница број 205-68488/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6293621 издата од
ПС Лозница на име Арнаутовић Радислав, Јадранска Лешница,
Лозница.
01/033478/17
Решењем ПС Лозница број 205-68108/17 од 27.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 7948794 издата од ПС Ло
зница на име Миловановић Милан, Лозничко поље, Лозница.
01/033479/17
Решењем ПС Лозница број 205-67318/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4055167 издата од
ПС Лозница на име Вићић Никола, Бања Ковиљача, Лозница.
01/033480/17
Решењем ПС Лозница број 205-66678/17 од 24.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6545157 издата од
ПС Лозница на име Живановић Мирјана, Лешница, Лозница.
01/033481/17
Решењем ПС Лозница број 205-68496/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8121141 издата од
ПС Лозница на име Бошковић Зорана, Лозница, Лозница.
01/033482/17
Решењем ПС Лозница број 205-65012/17 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7307061 издата од
ПС Лозница на име Тадић Димитрије, Лозница, Лозница.
01/033483/17
Решењем ПС Лозница број 205-648/ од 17.07.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 4125718 издата од ПС Ло
зница на име Петровић Дражен, Лозница, Лозница.
01/033484/17
Решењем ПС Лозница број 205-69854/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7241486 издата од
ПС Лозница на име Тешановић Милоје, Плоча, Лозница.
01/033485/17
Решењем ПС Лозница број 205-67112/17 од 27.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6832718 издата од ПС Љу
бовија на име Бркић Мирослав, Бања Ковиљача, Лозница.
01/033486/17
Решењем ПС Лозница број 205-63560/17 од 12.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6367688 издата од
ПС Лозница на име Марковић Радивоје, Лозница, Лозница.
01/033487/17
Решењем ПС Лозница број 205-66261/17 од 24.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 554038 издата од ПС
Лозница на име Мићић Боривоје, Коренита, Лозница.
01/033488/17
Решењем ПС Лозница број 205-65851/17 од 24.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 9405322 издата од
ПС Лозница на име Милић Новак, Трбосиље, Лозница.
01/033489/17
Решењем ПС Лозница број 205-67182/17 од 27.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 9250741 издата од ПС Ло
зница на име Аметовић Милица, Бања Ковиљача, Лозница.
01/033490/17
Решењем ПС Лозница број 205-6861/17 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 5904744 издата од ПС
Лозница на име Вучетић Далибор, Лозничко Поље, Лозница.
01/033491/17
Решењем ПС Лозница број 205-69848/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3344894 издата од
ПС Лозница на име Пвловић Милош, Трбосиље, Лозница.
01/033492/17

84 / 20. IХ 2017.
Решењем ПС Лозница број 205-69752/17 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 5709107 издата од ПС Ло
зница на име Вукосављевић Недељко, Рибарице, Лозница.
01/033493/17
Решењем ПС Лозница број 205-6851/17 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 5655145 издата од ПС Ло
зница на име Јовић Александар, Клупци, Лозница. 01/033494/17
Решењем ПС Лозница број 205-57478/17 од 22.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6528460 издата од ПС Ло
зница на име Бибић Жељко, Лозница, Лозница.
01/033495/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-6867/2017 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002893836 издата од
ПУ Лесковац на име Костић Мирослав, Лесковац, Лесковац.
01/033496/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-6868/2017 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003494969 издата од
ПУ Лесковац на име Ранђелобић Љубиша, Лесковац, Лесковац.
01/033497/17
Решењем ПС Пожега број 205-183/17 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007472133 издата од ПС
Пожега на име Ковачевић Марко, Пожега, Пожега. 01/033498/17
Решењем ПС Алибунар број 205-71092/17-67 од
08.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број 5800744
издата од ПС Алибунар на име Филиповић Роберт, Алибунар,
Алибунар.
01/033499/17
Решењем ПС Кула број 205-736/17 од 07.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 7387708 издата од ПС Кула
на име Ранчић Марко, Кула, Кула.
01/033500/17
Решењем ПС Бачка Топола број 205-1261/17-101 од
08.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005897446 издата од ПС Бачка Топола на име Витковић Мила,
Бачка Топола, Бачка Топола.
01/033501/17
Решењем ПС Кладово број 205-1-75/2017 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 884095 издата од ПС Кла
дово на име Настасијевић Драгослав, Велика Вбрица, Кладово.
01/033502/17
Решењем ПС Кладово број 205-1-72/2017 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7141268 издата од
ПС Кладово на име Живојиновић Александар, Брза Паланка,
Кладово.
01/033503/17
Решењем ПС Лајковац број 205-2-62/17 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 7897797 издата од ПС
Лајковац на име Ранковић Војислава, Лајковац, Лајковац.
01/033504/17
Решењем ПС Тител број 205-6-52 од 08.08.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 4944501 издата од ПС Тител
на име Мојсилов Живан, Гардиновци, Тител.
01/033505/17
Решењем ПС Врњачка Бања број 205-805/17 од 20.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0039500087 издата
од ПС Врњачка Бања на име Перић Радица, Врњачка Бања, Вр
њачка Бања.
01/033506/17
Решењем ПС Куршумлија број 205-71583/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007874146 издата од ПС
Куршумлија на име Миладиновић Томислав, Невада, Куршумлија.
01/033507/17
Решењем ПС Блаце број 205-6718/17 од 25.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006356222 издата од ПС
Блаце на име Милетић Давид, Блаце, Блаце.
01/033508/17
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-132/2017
од 03.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008432948 издата од ПС Горњи Милановац на име Небпјша Ни
колић, Дреновац, Клина.
01/033509/17
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-130/2017
од 01.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005166941 издата од ПС Горњи Милановац на име Стошић Ни
кола, Горњи, Горњи Милановац.
01/033510/17
Решењем ПУ Приштина број 205-91/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004990379 издата од ПУ
Приштина на име Милановић Оливера, Подујево, Подујево.
01/033511/17
Решењем ПУ Врање број 205-180 од 22.05.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 005858422 издата од ПУ Вра
ње на име Јанковић Далибор, Врање, Врање.
01/033512/17
Решењем ПУ Врање број 205-175 од 17.05.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 006634097 издата од ПУ Вра
ње на име Ашимовић Сабрина, Врање, Врање.
01/033513/17
Решењем ПУ Врање број 205-175 од 16.05.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 006438566 издата од ПУ Вра
ње на име Стефановић Владимир, Врање, Врање. 01/033514/17
Решењем ПУ Врање број 205-172 од 16.05.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 005900537 издата од ПУ Вра
ње на име Митов Димитар, Врање, Врање.
01/033515/17
Решењем ПУ Врање број 205-174 од 16.05.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 004200942 издата од ПУ Вра
ње на име Стојковић Драги, Ћуковац, Врање.
01/033516/17
Решењем ПУ Врање број 205-173 од 16.05.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 006975861 издата од ПУ Вра
ње на име Стошић Веселка, Ћуковац, Врање.
01/033517/17
Решењем ПУ Врање број 205-162/17 од 06.05.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004345137 издата од ПУ
Врање на име Алексић Зоран, Врање, Врање.
01/033518/17
Решењем ПУ Врање број 205-373 од 05.09.2016. проглаша
ва се неважећим лична карта број 004622088 издата од ПУ Вра
ње на име Селимовић Гроздан, Врање, Врање.
01/033519/17
Решењем ПУ Врање број 205-141 од 20.04.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 003176246 издата од ПУ Вра
ње на име Здравковић Александар, Врање, Врање. 01/033520/17
Решењем ПУ Врање број 205-184/17 од 25.05.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003611995 издата од ПУ
Врање на име Михајловић Слађан, Врање, Врање. 01/033521/17
Решењем ПУ Врање број 205-188 од 29.05.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 009457724 издата од ПУ Вра
ње на име Здравковић Бојана, Врање, Врање.
01/033522/17
Решењем ПУ Врање број 205-187/17 од 29.05.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003569628 издата од ПУ
Врање на име Јанковић Саша, Врање, Врање.
01/033523/17
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Решењем ПУ Врање број 205-185 од 26.05.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 008836976 издата од ПУ Вра
ње на име Ђорђевић Боривоје, Врање, Врање.
01/033524/17
Решењем ПУ Врање број 205-181 од 22.05.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 005683645 издата од ПУ Вра
ње на име Сакип Илмија, Врање, Врање.
01/033525/17
Решењем ПУ Врање број 205-182 од 23.05.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 001896636 издата од ПУ Вра
ње на име Николић Јасмина, Вртогош, Врање.
01/033526/17
Решењем ПУ Врање број 205-178 од 22.05.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 002890649 издата од ПУ Вра
ње на име Стаменковић Саша, Корбевац, Врање. 01/033527/17
Решењем ПУ Врање број 205-179 од 22.05.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 004272149 издата од ПУ Вра
ње на име Стаменковић Маја, Корбевац, Врање.
01/033528/17
Решењем ПУ Врање број 205-140 од 20.04.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 009282906 издата од ПУ Вра
ње на име Асановић Коштана, Врањска Бања, Врање.
01/033529/17
Решењем ПУ Врање број 205-183 од 23.05.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 003282689 издата од ПУ Врање на
име Демковић Јемина, Врањска Бања, Врање.
01/033530/17
Решењем ПУ Врање број 205-186 од 26.05.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 008401747 издата од ПУ Врање на
име Стевановић Владимир, Дуга Лука, Врање.
01/033531/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-244/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3603412 издата од
ПС Соко Бања на име Тодоровић Сандра, Зајечар, Зајечар.
01/033532/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-239/17 од 19.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6616660 издата од ПУ За
јечар на име Станојевић Зоран, Зајечар, Зајечар.
01/033533/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-238/17 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7806789 издата од
ПУ Зајечар на име Јовановић Миодраг, Зајечар, Зајечар.
01/033534/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-237/17 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6042895 издата од
ПУ Зајечар на име Траиловић Николић Лидија, Зајечар, Зајечар.
01/033535/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-235/17 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8628560 издата од
ПУ Зајечар на име Мегановић Стефан, Зајечар, Зајечар.
01/033536/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-234/17 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6637546 издата од
ПУ Зајечар на име Ранчић Марко, Зајечар, Зајечар. 01/033537/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-232/17 од 14.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5732593 издата од
ПУ Зајечар на име Здравковски Кристина, Зајечар, Зајечар.
01/033538/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-231/17 од 13.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 4430561 издата од ПУ За
јечар на име Ристић Стефан, Зајечар, Зајечар.
01/033539/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-6917/2017 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004895906 издата од
ПУ Лесковац на име Батијаревић Мартин, Лесковац, Лесковац.
01/033540/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-6918/2017 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006683854 издата од
ПУ Лесковац на име Стојановић Драган, Лесковац, Лесковац.
01/033541/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-6893/2017 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009348506 издата од
ПУ Лесковац на име Станковић Јелена, Лесковац, Лесковац.
01/033542/17
Решењем ПУ Пирот – ПС Бела Паланка број 205-28/17
од 09.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005695828 издата од ПУ Пирот – ПС Бела Паланка на име Мла
деновић Никола, Црвена Река, Бела Паланка.
01/033543/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-230/17 од 13.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6866817 издата од ПУ За
јечар на име Виденовић Марина, Зајечар, Зајечар. 01/033544/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-228/17 од 13.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8869455 издата од
ПУ Зајечар на име Димитријевић Радмила, Зајечар, Зајечар.
01/033545/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-227/17 од 13.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7166634 издата од
ПУ Зајечар на име Мицић Весна, Зајечар, Зајечар. 01/033546/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-222/17 од 10.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 7691390 издата од ПУ За
јечар на име Церовић Немања, Зајечар, Зајечар.
01/033547/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-221/17 од 10.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5030563 издата од
ПУ Зајечар на име Јовановић Владимир, Зајечар, Зајечар.
01/033548/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-220/17 од 10.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 9445963 издата од
ПУ Зајечар на име Здравковић Миленка, Зајечар, Зајечар.
01/033549/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-219/17 од 10.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 8368028 издата од ПУ За
јечар на име Божиновић Жељко, Зајечар, Зајечар.
01/033550/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-218/17 од 10.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 5259762 издата од ПУ За
јечар на име Златковић Сања, Зајечар, Зајечар.
01/033551/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-217/17 од 06.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 9538513 издата од
ПУ Зајечар на име Павловић Магдалена, Вратарница, Зајечар.
01/033552/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-216/17 од 06.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 7227477 издата од ПУ За
јечар на име Данковић Марија, Зајечар, Зајечар.
01/033553/17

Решењем ПУ Зајечар број 205-09-211/17 од 03.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8311553 издата од
ПУ Зајечар на име Богдановић Милош, Зајечар, Зајечар.
01/033554/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-209/17 од 03.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 3442698 издата од ПУ За
јечар на име Бловић Душица, Зајечар, Зајечар.
01/033555/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-208/17 од 27.06.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 5908620 издата од ПУ За
јечар на име Станојевић Драган, Зајечар, Зајечар.
01/033556/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-199/17 од 26.06.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 7410299 издата од ПУ За
јечар на име Марикановић Зоран, Зајечар, Зајечар. 01/033557/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-175/17 од 31.05.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3487898 издата од
ПУ Зајечар на име Динуловић Ненад, Зајечар, Зајечар.
01/033558/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-214/17 од 06.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8041207 издата од
ПУ Зајечар на име Миленковић Стефан, Звездан, Зајечар.
01/033559/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-254/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 9382523 издата од
ПУ Зајечар на име Ескић Ненад, Селачка, Зајечар. 01/033560/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-210/17 од 03.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8280121 издата од
ПУ Зајечар на име Јовановић Перица, Велики Извор, Зајечар.
01/033561/17
Решењем ПУ Чачак број 205.1-402/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006841968 издата од ПУ
Чачак на име Милић Обрад, Мршинци, Чачак.
01/033562/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-247/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 9083641 издата од
ПУ Зајечар на име Ђерговић Наталија, Велики Извор, Зајечар.
01/033563/17
Решењем ПС Жагубица број 205-1441/17 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006455655 издата од
ПС Жагубица на име Мотић Саша, Лазница, Жагубица.
01/033564/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-223/17 од 13.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3337835 издата од
ПУ Зајечар на име Радуловић Саша, Грљан, Зајечар.
01/033565/17
Решењем ПС Жагубица број 205-755/17 од 24.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 001473096 издата од ПС
Жагубица на име Љубић Саша, Крупаја, Жагубица.
01/033566/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-236/17 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 9554030 издата од
ПУ Зајечар на име Филиповић Рицардо, Грљан, Зајечар.
01/033567/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-246/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 9361547 издата од
ПУ Зајечар на име Радосављевић Душан, Грљан, Зајечар.
01/033568/17
Решењем ПС Ивањица број 205-1-64/17 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003854780 издата од ПС
Ивањица на име Мићић Милинко, Ивањ, Ивањица.
01/033569/17
Решењем ПС Мионица број 2085-51/17 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009138266 издата од ПС
Мионица на име Весић Зоран, Шушеока, Мионица.
01/033570/17
Решењем ПС Мионица број 205-52-17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003325258 издата од ПС
Лајковац на име Станковић Срећко, Вировац, Лајковац.
01/033571/17
Решењем ПУ Чачак број 205.1-409/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0049531120 издата од
ПУ Чачак на име Бојовић Ненад, Љубићски кеј, Чачак.
01/033572/17
Решењем ПС Мали Зворник број 205-71781/2017 од
09.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003045612 издата од ПС Мали Зворник на име Деспотовић Ма
ријана, Доње Барине, Мали Зворник.
01/033573/17
Решењем ПС Мали Зворник број 205-70637/17 од
04.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006281698 издата од ПС Мали Зворник на име Обреновић Бран
ко, Мали, Мали Зворник.
01/033574/17
Решењем ПС Мали Зворник број 205-70638/17 од
04.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
009823586 издата од ПС Мали Зворник на име Ристић Милица,
Велика река, Мали Зворник.
01/033575/17
Решењем ПС Мали Зворник број 205-70812/2017 од
07.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004399086 издата од ПС Мали Зворник на име Петковић Ђорђе,
Велика река, Мали Зворник.
01/033576/17
Решењем ПС Медвеђа број 205-4433/17 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004652528 издата од ПС
Медвеђа на име Бајрами Мирадие, Тупале, Медвеђа.
01/033577/17
Решењем ПС Бољевац број 205-37/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 4600748 издата од ПС
Бољевац на име Кирицић Раде, Боље, Бољевац.
01/033578/17
Решењем ПС Бољевац број 205-36/17 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 8399225 издата од ПС
Бољевац на име Карабашевић Никола, Боговина, Бољевац.
01/033579/17
Решењем ПС Бољевац број 205-35/17 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 4345602 издата од ПС
Бољевац на име Мартиновић Горан, Валакоње, Бољевац.
01/033580/17
Решењем ПС Бољевац број 205-34/17 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 665479 издата од ПС Бо
љевац на име Фејзић Мирсад, Боговина, Бољевац. 01/033581/17
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Решењем ПС Власотинце број 205-68299/17 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006265427 издата од
ПС Власотинце на име Ивковић Иван, Власотинце, Власотинце.
01/033582/17
Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-229 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003910208 издата од ПУ
Кикинда на име Јанков Саша, Мокрин, Кикинда.
01/033583/17
Решењем ПС Ковачица број 205-1-81-17 од 17.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005769354 издата од
ПС Ковачица на име Киша Сабина, Дебељача, Ковачица.
01/033584/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-315 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 5866899 издата од ПУ
Сомбор на име Коломпар Александра, Сомбор, Сомбор.
01/033585/17
Решењем ПС Дољевац број 205-3/17 од 19.07.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 00784515 издата од ПС До
љевац на име Милосављевић Немања, Малошиште, Дољевац.
01/033586/17
Решењем ПС Сокобања број 205-1--434/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003854993 издата од
ПС Сокобања на име Маринковић Дејан, Сокобања, Соко Бања.
01/033587/17
Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-224 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0063214622 издата
од ПУ Кикинда на име Травањев Душан, Мокрин, Кикинда.
01/033588/17
Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-232 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008324847 издата од
ПУ Кикинда на име Радовановић Владимир, Кикинда, Кикинда.
01/033589/17
Решењем ПС Голубац број 205-1738/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007227950 издата од ПС
Голубац на име Савић Александар, Винци, Голубац.
01/033590/17
Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-230 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003895752 издата од
ПУ Кикинда на име Јанков Габи, Мокрин, Кикинда.
01/033591/17
Решењем ПС Дољевац број 205.2-17 од 19.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005440092 издата од ПС
Дољевац на име Стошић Славиша, Малошиште, Дољевац.
01/033592/17
Решењем ПС Медвеђа број 205*-4389/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006708981 издата од
ПС Медвеђа на име Абази Арменд, Тупале, Медвеђа.
01/033593/17
Решењем ПС Варварин број 205-59-17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004784618 издата од ПС
Варварин на име Васић Добривоје, Варварин, Варварин.
01/033594/17
Решењем ПС Владимирци број 205-716484/17 од
09.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005234650 издата од ПС Владимирци на име Живанка Дрекић,
Власаница, Владимирци.
01/033595/17
Решењем ПС Ариље број 205-70834/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 92383288 издата од ПС
Ариље на име Бркић Ивана, Ариље, Ариље.
01/033596/17
Решењем ПС Ада број 205-24-48/2017 од 30.06.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005775272 издата од ПС
Ада на име Жолта Ваштаг, Ада, Ада.
01/033597/17
Решењем ПУ Ужице број 205-71019/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 5224783 издата од ПУ
Ужице на име Бојовић Саша, Ариље, Ариље.
01/033598/17
Решењем ПС Кладово број 205-1-72/2017 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004620202 издата од
ПС Кладово на име Идризовић Пера, Љубичевац, Кладово.
01/033599/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-433 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005422141 издата од ПУ
Зрењанин на име Петруљесков Мирослав, Зрењанин, Зрењанин.
01/033600/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-435 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004311925 издата од
ПУ Зрењанин на име Новаков Алберт, Перлез, Зрењанин.
01/033601/17
Решењем 03-205-5-429 број ПУ Зрењанин од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006233660 издата од
ПУ Зрењанин на име Шаровић Милка, Лазарево, Зрењанин.
01/033602/17
Решењем ПС Апатин број 11-205-123-2017 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6352578 издата од
ПС Апатин на име Смиљанић Александар, Апатин, Апатин.
01/033603/17
Решењем ПУ Чачак број 205.1-410/17 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003684794 издата од ПУ
Чачак на име Ђурђевић Виктор, Чачак, Чачак.
01/033604/17
Решењем ПУ Чачак број 205.1-408/17 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006197990 издата од ПУ
Чачак на име Пајовић Марко, Јежевица, Чачак.
01/033605/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-69525/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3637046 издата од
ПУ Крагујевац на име Кукољ Никола, Крагујевац, Крагујевац.
01/033606/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-69418/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5222150 издата од
ПУ Крагујевац на име Костић Марко, Крагујевац, Крагујевац.
01/033607/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-62374/17 од 06.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8871932 издата од ПУ
Крагујевац на име Петрићевић Рајко, Поскурице, Крагујевац.
01/033608/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-8254/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8596439 издата од
ПУ Крагујевац на име Новосел Милош, Крагујевац, Крагујевац.
01/033609/17
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Решењем ПУ Крагујевац број 205-69043/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8505059 издата од
ПУ Крагујевац на име Петровић Лазар, Крагујевац, Крагујевац.
01/033610/17
Решењем ПС Нови Кнежевац број 15-205-46-38 од
17.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број 8580959
издата од ПС Нови Кнежевац на име Кнежевић Милорад, Нови
Кнежевац, Нови Кнежевац.
01/033611/17
Решењем ПС Нови Кнежевац број 15-205-46-36 од
04.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број 6398786
издата од ПС Нови Кнежевац на име Киш Регина, Нови Кнеже
вац, Нови Кнежевац.
01/033612/17
Решењем ПС Мајданпек број 205-950/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 62993 издата од ПС
Мајданпек на име Влку Дањец Јелена, Мајданпек, Мајданпек.
01/033613/17
Решењем ПС Кладово број 205-1-73/2017 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5640917 издата од
ПС Кладово на име Коркоцић Драгица, Мала Врбица, Кладово.
01/033614/17
Решењем ПС Чока број 14 205-26-34/17 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005719003 издата од ПС
Чока на име Тодоровић Стефан, Чока, Чока.
01/033615/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-314 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 7947103 издата од ПУ
Сомбор на име Ђурковић Доца, Светозар, Светозар Милетић.
01/033616/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1225/17С од
08.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006438546 издата од ПС Нови Београд на име Маријан Милош,
Нови Београд, Београд.
01/033617/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1228/17 од
08.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006774116 издата од ПС Нови Београд на име Кустић Бојан, Но
ви Београд, Београд.
01/033618/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1226/2017 од
08.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006846603 издата од ПС Нови Београд на име Дујић Неда, Зе
мун, Београд.
01/033619/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-651/2016 од 16.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007234198 издата од
ПУ Краљево на име Ступар Небојша, Приштина, Приштина.
01/033620/17
Решењем ПУ Краљево број 205-820/16 од 24.05.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 000223947 издата од ПУ
Краљево на име Стојковић Бранислава, Мланча, Краљево.
01/033621/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-814/2016 од 24.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 000298886 издата од
ПУ Краљево на име Шарчевић Соња, Матарушка Бања, Краљево.
01/033622/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-713/16 од 17.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 000307363 издата од
ПУ Краљево на име Црвенко Стеван, Краљево, Краљево.
01/033623/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-292/16 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004889417 издата од
ПУ Краљево на име Дугалић Веселин, Брезова, Краљево.
01/033624/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-579/2016 од 19.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 000301063 издата од
ПУ Краљево на име Јоксимовић Градимир, Краљево, Краљево.
01/033625/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-485/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 2988680 издата од
ПУ Краљево на име Петровић Светлана, Краљево, Краљево.
01/033626/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-487/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 37431452 издата од
ПУ Призрен на име Јевтић Немања, Призрен, Призрен.
01/033627/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-484/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5217362 издата од
ПУ Краљево на име Тијанић Снежана, Годачица, Краљево.
01/033628/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-481/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3334434 издата од
ПУ Краљево на име Бркушанин Бошко, Конарево, Краљево.
01/033629/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-480/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3655469 издата од
ПУ Краљево на име Булатовић Бобан, Краљево, Краљево.
01/033630/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-477/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5789426 издата од
ПУ Краљево на име Карапанџић Лазар, Краљево, Краљево.
01/033631/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-478/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6630427 издата од
ПУ Краљево на име Чаировић Весна, Краљево, Краљево.
01/033632/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-476-17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7337796 издата од
ПУ Краљево на име Милосављевић Марица, Баре, Краљево.
01/033633/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-4863/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7598497 издата од
ПУ Краљево на име Ристић Никола, Краљево, Краљево.
01/033634/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-182/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4932403 издата од
ПУ Краљево на име Бажалац Милован, Јарчујак, Краљево.
01/033635/17
Решењем ПС Уб број 205-6-85 од 01.08.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 009554363 издата од ПС Уб на
име Чуквас Радован, Уб, Уб.
01/033636/17
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Решењем ПС Уб број 205-6-89 од 04.08.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 008296301 издата од ПС Уб на
име Пуновић Милош, Стубленица, Уб.
01/033637/17
Решењем ПС Уб број 205-6-91 од 07.08.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 009714975 издата од ПС Уб на
име Милошевић Милан, Уб, Уб.
01/033638/17
Решењем ПС Уб број 205-6-87 од 03.08.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 008779812 издата од ПС Уб на
име Димић Момчило, Каленић, Уб.
01/033639/17
Решењем ПС Уб број 205-6-86 од 03.08.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 003951564 издата од ПС Уб на
име Митровић Вања, Уб, Уб.
01/033640/17
Решењем ПС Уб број 205-6-88 од 03.08.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 006787662 издата од ПС Уб на
име Ђорђевић Славица, Уб, Уб.
01/033641/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-1739 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6686059 издата од ПУ
Нови Сад на име Михаило Пиуковић, Нови, Нови Сад.
01/033642/17
Решењем 205.1-406/17 број 205.1-406/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003574846 издата од
ПУ Чачак на име Савић катарина, Чачак, Чачак.
01/033643/17
Решењем ПУ Чачак број 205.1-414/17 од 09.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 0055256008 издата од ПУ Ча
чак на име Вуловић марко, Коњевићи, Чачак.
01/033644/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-447/2017 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008075115 издата
од ПУ Крушевац на име Димитријевић Александар, Крушевац,
Крушевац.
01/033645/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-413/2017 од 18.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005585072 издата од
ПУ Крушевац на име Миленковић Невена, Мудраковац, Крушевац.
01/033646/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-416/2017 од 19.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005667640 издата од
ПУ Крушевац на име Нешић Мирослав, Падеж, Крушевац.
01/033647/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-427/2017 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007342648 издата од
ПУ Крушевац на име Милетић Милан, Крвавица, Крушевац.
01/033648/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-457-2017 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004544774 издата од
ПУ Крушевац на име Петровић Милан, Станци, Крушевац.
01/033649/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-405/2017 од 14.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008275142 издата од
ПУ Крушевац на име Миладиновић Милош, Крушевац, Крушевац.
01/033650/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-456/2017 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006176839 издата од
ПУ Крушевац на име Зекић Богдан, Крушевац, Крушевац.
01/033651/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-197/17 од 26.06.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3505912 издата од
ПУ Зајечар на име Тасев Иван, Вражогрнац, Зајечар.
01/033652/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-224/17 од 13.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6566504 издата од
ПУ Зајечар на име Томић Драган, Вражогрнац, Зајечар.
01/033653/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-426-2017 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006713729 издата од
ПУ Крушевац на име Матић Марија, Суваја, Крушевац.
01/033654/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-225/17 од 13.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3913541 издата од
ПУ Зајечар на име Станимировић Стефан, Звездан, Зајечар.
01/033655/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-423/2017 од 25.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005521717 издата од
ПУ Крушевац на име Петковић Предраг, Крушевац, Крушевац.
01/033656/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-409/2017 од 17.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009186077 издата од
ПУ Крушевац на име Вучић Данијела, Крушевац, Крушевац.
01/033657/17
Решењем ПУ Крушевац број 2056-454/2017 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005059824 издата од
ПУ Крушевац на име Милановић Радојица, Кукљин, Крушевац.
01/033658/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-443/2017 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005930017 издата од
ПУ Крушевац на име Цветковић Милош, Крушевац, Крушевац.
01/033659/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-412/17 од 18.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007843428 издата од
ПУ Крушевац на име Јовановић Иван, Бела Вода, Крушевац.
01/033660/17
Решењем ПУ Крушевац број 206-6-408/2017 од 17.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008649741 издата од
ПУ Крушевац на име Богићевић Радослав, Крушевац, Крушевац.
01/033661/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-449/2017 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007082962 издата од
ПУ Крушевац на име Вукотић Јанко, Крушевац, Крушевац.
01/033662/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-508/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007648737 издата од
ПУ Шабац на име Савић Мирослав, Шабац, Шабац.
01/033663/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-507-17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007167413 издата од
ПУ Шабац на име Васић Драган, Дреновац, Шабац.
01/033664/17
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Решењем ПС Велика Плана број 205-5167 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008407130 издата од
ПС Велика Плана на име Стевановић Славица, Велико Орашје,
Велика Плана.
01/033665/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-510/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006220308 издата од
ПУ Шабац на име Јањић Витомир, Шабац, Шабац. 01/033666/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-509/17 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004765326 издата од ПУ
Шабац на име Јовановић Мира, Поцерски Причиновић, Шабац.
01/033667/17
Решењем ПУ Прокупље број 205-134/17 од 17.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007504177 издата од ПУ
Прокупље на име Башић Маја, Прокуп, Прокупље. 01/033668/17
Решењем ПУ Прокупље број 205-146/17 од 26.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006926549 издата од ПУ
Прокупље на име Видосављевић Раде, Велика Плна, Прокупље.
01/033669/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-241/17 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8520062 издата од
ПУ Зајечар на име Миленковић Мирослав, Ласово, Зајечар.
01/033670/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-226/17 од 13.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 9584459 издата од ПУ За
јечар на име Незирај Елвис, Будисавци, Клина.
01/033671/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-510/17 од 24.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007589990 издата од ПУ
Панчево на име Борлин Драган, Панчево, Панчево. 01/033672/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-501/17 од 20.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008024783 издата од ПУ
Панчево на име Котрља Ненад, Панчево, Панчево. 01/033673/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-515/17 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004283930 издата од
ПУ Панчево на име Мисаљевић Војислав, Панчево, Панчево.
01/033674/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-525/17 од 28.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008770818 издата од ПУ
Панчево на име Грујић Јасмина, Панчево, Панчево. 01/033675/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-493/17 од 18.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002956488 издата од
ПС Раковица на име Бојчић Милорад, Панчево, Панчево.
01/033676/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-520/17 од 27.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008246843 издата од ПУ
Панчево на име Драгић Ивана, Панчево, Панчево. 01/033677/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-521/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008834135 издата од
ПУ Панчево на име Ћалић Босиљка, Панчево, Панчево.
01/033678/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-448/17 од 05.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 3317651 издата од ПУ
Панчево на име Дабић Јован, Панчево, Панчево.
01/033679/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-516/17 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008998015 издата од
ПУ Панчево на име Блаженић Фрања, Панчево, Панчево.
01/033680/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-525/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007032186 издата од
ПУ Панчево на име Сужњевић Владимир, Панчево, Панчево.
01/033681/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-529/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008735235 издата од
ПУ Панчево на име Стојшић Станка, Панчево, Панчево.
01/033682/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-531/17 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007741346 издата од ПУ
Панчево на име Алерић Лука, Панчево, Панчево.
01/033683/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-529/17 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008847308 издата од ПУ
Панчево на име Димитријевић Бранислав, Панчево, Панчево.
01/033684/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-524/17 од 28.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006308465 издата од ПУ
Панчево на име Пешић Милош, Јабука, Панчево. 01/033685/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-519/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004662086 издата од
ПУ Панчево на име Стојоски Александар, Јабука, Панчево.
01/033686/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-525/17 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009020480 издата од ПУ
Панчево на име Кос Стефан, Старчево, Панчево.
01/033687/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-517/17 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006325032 издата од
ПУ Панчево на име Иванков Никола, Старчево, Панчево.
01/033688/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-533/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004869594 издата од
ПУ Панчево на име Исламовић Драгана, Качарево, Панчево.
01/033689/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-532/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004869594 издата од
ПС Лајковац на име Јон Стефан, Долово, Панчево. 01/033690/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-528/17 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006145085 издата од ПУ
Панчево на име Бањаш Аурел, Долово, Панчево.
01/033691/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-523/17 од 28.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 002899234 издата од ПУ
Панчево на име Пешић Гроздан, Глогоњ, Панчево. 01/033692/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1090/17 од 20.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005424619 издата од
ПС Стари град на име Радовановић Иван, Београд, Београд.
01/033693/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1114/17 од 25.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003981244 издата од
ПС Чукарица на име Анђелов Катарина, Београд, Београд.
01/033694/17
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Решењем ПС Палилула број 205.2-1116/17 од 25.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003362892 издата од
ПС Палилула на име Јовановић Драган, Београд, Београд.
01/033695/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1114/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004789044 издата од
ПС Палилула на име Мијаиловић Мирослав, Београд, Београд.
01/033696/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1142/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003838930 издата од
ПС Палилула на име Фејзуловић Алма, Београд, Београд.
01/033697/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1141/17 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006458262 издата од ПС
Палилула на име Јанковић Љубица, Борча, Борча.
01/033698/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1140/17 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008830973 издата од ПС
Вождовац на име Црњански Марко, Борча, Борча.
01/033699/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1135/17 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004235129 издата од
ПС Палилула на име Гвоздић Жељко, Борча, Борча. 01/033700/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1132/17 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004470172 издата од
ПС Палилула на име Шпица Драгана, Борча, Борча. 01/033701/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1145/17 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004585547 издата од ПС
Палилула на име Бојановић Снежана, Овча, Овча. 01/033702/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1147/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009489482 издата од
ПС Палилула на име Гајић Младен, Борча, Борча. 01/033703/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1121/17 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004914879 издата од
ПС Стари град на име Мрђен Милош, Борча, Борча. 01/033704/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1127/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004367985 издата од
ПС Палилула на име Прибичевић Стефан, Борча, Борча.
01/033705/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1128/17 од 27.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006070381 издата од ПС
Палилула на име Аземовић Шабан, Борча, Борча.
01/033706/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1222/17С од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005104324 издата од ПС
Нови Београд на име Филипов Снежана, Земун, Београд.
01/033707/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1224/2017 од
08.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007201649 издата од ПС Нови Београд на име Гулић Санида, Но
ви Београд, Београд.
01/033708/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1223/17 од
08.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004685196 издата од ПС Нови Београд на име Боршо Дејан, Но
ви Београд, Београд.
01/033709/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1227/17СВ
од 08.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
009418184 издата од ПС Нови Београд на име Гајић Владимир,
Нови Београд, Београд.
01/033710/17
Решењем ПС Нови Бечеј број 03-205-70/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0090393756 издата
од ПС Нови Бечеј на име Барна Илона, Нови Бечеј, Нови Бечеј.
01/033711/17
Решењем ПС Нови Бечеј број 03-205-569/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008342862 издата од
ПС Нови Бечеј на име Станчић Ђурица, Нови Бечеј, Нови Бечеј.
01/033712/17
Решењем ПС Нови Бечеј број 03-205-67/17 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009386006 издата од ПС Но
ви Бечеј на име Брстина Обрен, Ново Милошево, Нови Бечеј.
01/033713/17
Решењем ПС Пећинци број 205-43 од 09.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008303576 издата од ПС
Пећинци на име Диклић Живко, Обреж, Пећинци. 01/033714/17
Решењем ПС Бачка Паланка број 03-205-69633/17
од 03.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007194149 издата од ПС Бачка Паланка на име Бошковић Огњен,
Нова Гајдобра, Бачка Паланка.
01/033715/17
Решењем ПС Бачка Паланка број 03-205-66954/17
од 26.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007044643 издата од ПС Бачка Паланка на име Николић Дејан,
Пивнице, Бачка Паланка.
01/033716/17
Решењем ПС Бачка Паланка број 03-205-68647/17
од 28.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008161168 издата од ПС Бачка Паланка на име Писарев Иван,
Силбаш, Бачка Паланка.
01/033717/17
Решењем ПС Бачка Паланка број 03-205-70425/17
од 04.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003594395 издата од ПС Бачка Паланка на име Славица Царо,
Бачка, Бачка Паланка.
01/033718/17
Решењем ПС Бачка Паланка број 03-205-71055/17
од 07.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003212355 издата од ПС Бачка Паланка на име Ајдер Блажо,
Бачка, Бачка Паланка.
01/033719/17
Решењем ПС Бачка Паланка број 03-205-69636/17
од 03.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008640155 издата од ПС Бачка Паланка на име Јовановић Дани
ца, Бачка, Бачка Паланка.
01/033720/17
Решењем ПС Бачка Паланка број 03-205-69022/17
од 03.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007678006 издата од ПС Бачка Паланка на име Штангл Ђорђе,
Челарево, Бачка Паланка.
01/033721/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-71811/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004619278 издата од
ПУ Јагодина на име Милорадовић Дарко, Рибаре, Јагодина.
01/033722/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-71730/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006394233 издата од
ПУ Јагодина на име Милетић Зоран, Јагодина, Јагодина.
01/033723/17

Решењем ПУ Јагодина број 205-71626/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007086008 издата од
ПУ Јагодина на име Сјеколовић Маја, Јагодина, Јагодина.
01/033724/17
Решењем ПС Кула број 13 205-747/17 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 8761554 издата од ПС
Кула на име Нинков Марија, Кула, Кула.
01/033725/17
Решењем ПС Кула број 13 205-748/17 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 4160903 издата од ПС
Кула на име Влаховић Миљан, Крушчић, Кула.
01/033726/17
Решењем ПС Кула број 13 205-745/17 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6272856 издата од ПС
Кула на име Влаховић Миљан, Крушчић, Кула.
01/033727/17
Решењем ПС Кула број 13 205-750/17 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 7866727 издата од ПС
Кула на име Карапетровић Миле, Кула, Кула.
01/033728/17
Решењем ПС Кула број 13 205-751/17 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 8015270 издата од ПС
Кула на име Карапетровић Илинка, Кула, Кула.
01/033729/17
Решењем ПС Кула број 13 205-741/17 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 951709 издата од ПС Ку
ла на име Митровић Вукоман, Сивац, Кула.
01/033730/17
Решењем ПС Кула број 13 205-740/17 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6314567 издата од ПС
Кула на име Кнежевић Бранко, Црвенка, Кула.
01/033731/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1091/17 од 21.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003600514 издата од
ПС Палилула на име Ђилас Небојша, Борча, Борча. 01/033732/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1098/17 од 21.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003942721 издата од
ПС Палилула на име Ченгај Дамир, Борча, Борча. 01/033733/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1093/17 од 22.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007830149 издата од
ПС Палилула на име Јовановић Милош, Падинска Скела, Па
динска Скела.
01/033734/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1123/17 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007675376 издата од
ПС Палилула на име Велимиров Милорад, Дунавац, Палилула.
01/033735/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1134/17 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002967886 издата од
ПС Палилула на име Спремић Марија, Београд, Београд.
01/033736/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1735 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004763765 издата од ПУ
Нови Сад на име Габрић Златко, Нови Сад, Нови Сад. 01/033737/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1723 од 09.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007973800 издата од ПУ Нови
Сад на име Јовичић Милош, Нови Сад, Нови Сад.
01/033738/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1724 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008296093 издата од ПУ
Нови Сад на име Савић Дејан, Нови Сад, Нови Сад. 01/033739/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1727 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006820965 издата од ПУ
Нови Сад на име Девић Влада, Нови Сад, Нови Сад. 01/033740/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-7011/2017 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009130310 издата од
ПУ Лесковац на име Стаменковић Стеван, Печењевце, Лесковац.
01/033741/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1728 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007085349 издата од ПС
Рума на име Јоцков Ђорђе, Нови Сад, Нови Сад. 01/033742/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-6972/2017 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005086163 издата од
ПУ Лесковац на име Видосављевић Момир, Вучје, Лесковац.
01/033743/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1729 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005365794 издата од ПУ
Нови Сад на име Милић Соња, Нови Сад, Нови Сад. 01/033744/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1731 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005256317 издата од ПУ
Нови Сад на име Радмановац Ивана, Нови Сад, Нови Сад.
01/033745/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1732 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007491939 издата од ПУ
Нови Сад на име Зличић Јелена, Нови Сад, Нови Сад. 01/033746/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1733 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004565463 издата од ПУ
Нови Сад на име Жилић Александра, Нови Сад, Нови Сад.
01/033747/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1734 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006317068 издата од ПУ
Нови Сад на име Миливојевић Никола, Нови Сад, Нови Сад.
01/033748/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1714 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005880380 издата од ПУ
Нови Сад на име Јочић Кристина, Нови Сад, Нови Сад.
01/033749/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1716 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007497341 издата од ПУ
Нови Сад на име Прерадов Мирјана, Нови Сад, Нови Сад.
01/033750/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1718 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008978771 издата од ПУ
Нови Сад на име Живковић Милан, Нови Сад, Нови Сад.
01/033751/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1719 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007923775 издата од ПУ
Нови Сад на име Крстић Ђорђе, Нови Сад, Нови Сад.
01/033752/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1720 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008752788 издата од ПУ
Нови Сад на име Шол Ненад, Нови Сад, Нови Сад. 01/033753/17
Решењем ПУ Лесковац број 225-7012/2017 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007262409 издата од
ПУ Лесковац на име Ђорић Дејан, Лесковац, Лесковац.
01/033754/17
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Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1736 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006283647 издата од ПУ
Нови Сад на име Бобак Катица, Нови Сад, Нови Сад. 01/033755/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-6963/2017 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003606905 издата од
ПУ Лесковац на име Станковић Александар, Лесковац, Леско
вац.
01/033756/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-6924/2017 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005910239 издата од
ПУ Лесковац на име Реџић Трајче, Лесковац, Лесковац.
01/033757/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-6928/2017 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007907168 издата од
ПУ Лесковац на име Ђокић Снежана, Свирце, Лесковац.
01/033758/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-6929/2017 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005240601 издата од
ПУ Лесковац на име Стојановић Славица, Леско, Лесковац.
01/033759/17
Решењем ПС Врбас број 205-0-165/17 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 4709656 издата од ПС
Врбас на име Бајовић Никола, Врбас, Врбас.
01/033760/17
Решењем ПС Нови Кнежевац број 15-205-46-42 од
02.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008740350 издата од ПС Нови Кнежевац на име Лазин Милан,
Банатско Аранђелово, Нови Кнежевац.
01/033761/17
Решењем ПС Нови Кнежевац број 15-205-46-39 од
17.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број 7149072
издата од ПС Нови Кнежевац на име Барбул Милош, Банатско
Аранђелово, Нови Кнежевац.
01/033762/17
Решењем ПС Нови Кнежевац број 15-205-46-35 од
04.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број 3713578
издата од ПС Нови Кнежевац на име Мијатов Зоран, Нови, Нови
Кнежевац.
01/033763/17
Решењем ПС Мајданпек број 205-906/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3800167 издата од
ПС Мајданпек на име Илић Далибор, Мајданпек, Мајданпек.
01/033764/17
Решењем ПС Мајданпек број 205-934/17 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3856865 издата од
ПС Мајданпек на име Симић Иван, Мајданпек, Мајданпек.
01/033765/17
Решењем ПС Мајданпек број 205-938/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 376482 издата од ПС
Мајданпек на име Арсић Драгана, Мајданпек, Мајданпек.
01/033766/17
Решењем ПС Прибој број 205-2-99/2017 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007338083 издата од ПС
Прибој на име Ћирковић Јовица, Бања, Прибој.
01/033767/17
Решењем ПС Дољевац број 205-12/17 од 20.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004544104 издата од ПС
Дољевац на име Миленковић Миљан, Малошиште, Дољевац.
01/033768/17
Решењем ПС Дољевац број 205-11/17 од 20.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006713307 издата од ПС
Дољевац на име Митић Саша, Перутина, Дољевац. 01/033769/17
Решењем ПС Дољевац број 205-10/17 од 19.04.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004669830 издата од ПС
Дољевац на име Митровић Никола, Пуковац, Дољевац.
01/033770/17
Решењем ПС Дољевац број 205-9/17 од 19.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006281064 издата од ПС
Дољевац на име Јовић Драгослав, Кочане, Дољевац.
01/033771/17
Решењем ПС Дољевац број 205-6-17 од 19.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004514748 издата од ПС
Дољевац на име Станковић Алексић Ирена, Пуковац, Дољевац.
01/033772/17
Решењем ПС Дољевац број 205-5-17 од 19.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005194238 издата од ПС
Дољевац на име Павловић Владимир, Пуковац, Дољевац.
01/033773/17
Решењем ПС Дољевац број 205-7/17 од 19.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004207259 издата од ПС
Дољевац на име Китановић Филип, Пуковац, Дољевац.
01/033774/17
Решењем ПС Дољевац број 205-1-17 од 19.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005775569 издата од ПС
Дољевац на име Ибраимовић Добрила, Перутина, Дољевац.
01/033775/17
Решењем ПС Дољевац број 205-4-17 од 19.06.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006657299 издата од ПС До
љевац на име Мишић Милан, Кнежица, Дољевац. 01/033776/17
Решењем ПС Дољевац број 205-8-17 од 19.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008420384 издата од ПС
Дољевац на име Перић Сања, Чечина, Дољевац.
01/033777/17
Решењем ПУ Пријепоље број 205-8-120/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009227123 издата од
ПУ Пријепоље на име Кијановић Слободанка, Пријепоље, При
јепоље.
01/033778/17
Решењем ПУ Пријепоље број 205-8-119/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008467542 издата од ПУ
Пријепоље на име Несторовић Тања, Велика Жупа, Пријепоље.
01/033779/17
Решењем ПУ Пријепоље број 205-8-118/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003988280 издата од
ПУ Пријепоље на име Бећировић Газо, Пријепоље, Пријепоље.
01/033780/17
Решењем ПУ Пријепоље број 205-8-117/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009116356 издата од ПУ
Пријепоље на име Брашњановић Драго, Пријепоље, Пријепоље.
01/033781/17
Решењем ПУ Пријепоље број 205-8-114/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008372860 издата од
ПУ Пријепоље на име Мевлудин Мујезиновић, Пријепоље, При
јепоље.
01/033782/17
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Решењем ПС Прешево број 205-168/2017 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004918653 издата од
ПС Прешево на име Реџепи Арта, Миратовац, Прешево.
01/033783/17
Решењем ПС Прешево број 205-167/2017 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006647380 издата од
ПС Прешево на име Дритон Алиу, Ораовица, Прешево.
01/033784/17
Решењем ПС Прешево број 205-166-2017 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005293653 издата од
ПС Прешево на име Љавдим Ибрахими, Букаревац, Прешево.
01/033785/17
Решењем ПС Прешево број 205-162/2017 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002891214 издата од
ПС Прешево на име Шерифи фатуш, Прешево, Прешево.
01/033786/17
Решењем ПС Прешево број 205-160/2017 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008614097 издата од
ПС Прешево на име Куртеши Валендрин, Прешево, Прешево.
01/033787/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-350/2017 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006866202 издата од ПУ
Бор на име Голубовић Александар, Бор, Бор.
01/033788/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-348/2017 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004219112 издата од ПУ
Бор на име Живановић Саша, Бор, Бор.
01/033789/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-347/2017 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004693672 издата од ПУ
Бор на име Несторовић Јован, Шарбановац, Бор. 01/033790/17
Решењем ПУ Бор број 2205-5-345/2017 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005240114 издата од ПУ
Бор на име Атанасовић Марина, Бор, Бор.
01/033791/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-733/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009435129 издата од
ПС Савски венац на име Пинтар Борис, Савски Венац, Београд.
01/033792/17
Решењем ПС Савски венац број 205.3-734/17 од 08.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0030496675 издата
од ПУ Београд на име Шарић Јелена, Савски Венац, Београд.
01/033793/17
Решењем ПС Палилула број 205.22-735/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006510430 издата од
ПС Палилула на име Ђолић Ана, Палилула, Београд.
01/033794/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-736/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004123964 издата од
ПС Нови Београд на име Боћанин Весна, Палилула, Београд.
01/033795/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-737/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007145734 издата од
ПС Раковица на име Крстић Звонко, Раковица, Београд.
01/033796/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-738/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006290901 издата од
ПС Стари град на име Љубић Душица, Савски венац, Београд.
01/033797/17
Решењем ПС Савки Венац број 205.2-739/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006201289 издата од
ПС Барајево на име Маринковић Предраг, Барајево, Барајево.
01/033798/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.1231/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0040409871 издата од
ПС Нови Београд на име Матић Маја, Нови Београд, Београд.
01/033799/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1232/17СВ
од 09.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007153487 издата од ПС Нови Београд на име Ранковић Снежа
на, Нови Београд, Београд.
01/033800/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1230/17 од
09.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003717565 издата од ПС Нови Београд на име Радовић Младен,
Нови Београд, Београд.
01/033801/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-227/17 од
08.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006375556 издата од ПС Нови Београд на име Милутиновић Ми
лорад, Врачар, Београд.
01/033802/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-226/17БК од
08.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005295576 издата од ПС Нови Београд на име Ђорђевић Марко,
Нови Београд, Београд.
01/033803/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1073/17 од 17.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009371955 издата од
ПС Палилула на име Велемиров Милка, Дунавац, Београд.
01/033804/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1075/17 од 17.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008753111 издата од
ПС Палилула на име Фиљин Никола, Борча, Београд.
01/033805/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1076/17 од 17.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007463157 издата од
ПС Палилула на име Сладојевић Жељко, Борча, Београд.
01/033806/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1077/17 од 18.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006412205 издата од
ПС Земун на име Медић Момир, Чукарица, Београд.
01/033807/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1082/17 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007007485 издата од
ПС Палилула на име Настић Марко, Борча, Београд.
01/033808/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1085/17 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0073541987 издата
од ПС Палилула на име Станојевић Љубомир, Земун, Београд.
01/033809/17
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Решењем ПС Палилула број 205.2-1086/17 од 20.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002893772 издата од
ПС Палилула на име Ристић Александар, Ковилово, Београд.
01/033810/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1089/17 од 20.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004057381 издата од
ПС Палилула на име Вељић Љиљана, Борча, Београд.
01/033811/17
Решењем ПС Кнић број 205-32 од 11.08.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 004912229 издата од ПС Кнић на
име Павловић Бојан, Кнић, Кнић.
01/033812/17
Решењем ПС Кнић број 205-30 од 08.08.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 7881515 издата од ПС Кнић на
име Кораћ Пољке, Вучковица, Кнић.
01/033813/17
Решењем ПС Кнић број 205-31 од 09.08.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 6674650 издата од ПС Кнић на
име Ајдаровић Милош, Грабовац, Кнић.
01/033814/17
Решењем ПС Рача број 205-8/17-31 од 11.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 00663728 издата од ПС Рача
на име Стевановић Миловановић Горица, Доња Рача, Рача.
01/033815/17
Решењем ПС Житиште број 03-205-4-48/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004669975 издата од
ПС Житиште на име Глумац Слађана, Банатско Карађорђево,
Житиште.
01/033816/17
Решењем ПС Лапово број 205-98/17-22 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 002883798 издата од ПС
Лапово на име Стојановић Зоран, Лапово, Лапово. 01/033817/17
Решењем ПС Лапово број 205-98/17-23 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005469358 издата од ПС
Лапово на име Поповић Владимир, Лапово, Лапово.
01/033818/17
Решењем ПС Кладово број 205-1-76/2017 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005728642 издата од ПС
Кладово на име Николић Драгиша, Велика Каменица, Кладово.
01/033819/17
Решењем ПС Рума број 205.6-189/17 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004533744 издата од ПС
Рума на име Рајковић Слободанка, Мали Радинци, Рума.
01/033820/17
Решењем ПС Рума број 205.6-192/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004676175 издата од ПС
Рума на име Ђумић Горан, Вогањ, Рума.
01/033821/17
Решењем ПС Кладово број 205-1-77/2017 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008352895 издата од
ПС Кладово на име МИкац Дражен, Кладово, Кладово.
01/033822/17
Решењем ПС Рума број 205.6-165/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004872199 издата од ПС
Рума на име Јешић Оливера, Рума, Рума.
01/033823/17
Решењем ПС Рума број 205.6-191/17 од 03.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 0035773925 издата од ПС
Рума на име Станић Александар, Рума, Рума.
01/033824/17
Решењем ПС Рума број 205.6-186/17 од 27.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004444937 издата од ПС
Рума на име Чаби Шандор, Никинци, Рума.
01/033825/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-436 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007331234 издата од
ПУ Зрењанин на име Дринић Драгана, Зрењанин, Зрењанин.
01/033826/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-432 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005422141 издата од ПУ
Зрењанин на име Петруљесков Мирослав, Зрењанин, Зрењанин.
01/033827/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-323 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 3206747 издата од ПУ
Сомбор на име Петровић Немања, Сомбор, Сомбор.
01/033828/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-322/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 53666954 издата од
ПУ Сомбор на име Домић Сузана, Сомбор, Сомбор.
01/033829/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-321 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 7506110 издата од ПУ
Сомбор на име Богдановић Милица, Сомбор, Сомбор.
01/033830/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-320/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8486237 издата од
ПУ Сомбор на име Сечујски Ивона, Сомбор, Сомбор.
01/033831/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-318/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6286956 издата од
ПУ Сомбор на име Омаковић Оскар, Сомбор, Сомбор.
01/033832/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-316/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5261756 издата од
ПУ Сомбор на име Свркота Никола, Сомбор, Сомбор.
01/033833/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-317/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7350511 издата од
ПУ Сомбор на име Шћекић Недељко, Сомбор, Сомбор.
01/033834/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-319/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4392347 издата од
ПУ Сомбор на име Анђелковић Немања, Кљаић ево, Сомбор.
01/033835/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-445/17 од 04.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8447296 издата од
ПУ Панчево на име Миланков Дејан, Панчево, Панчево.
01/033836/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-510/17 од 24.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008619978 издата од
ПУ Панчево на име Угљешин Катица, Панчево, Панчево.
01/033837/17
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Решењем ПУ Панчево број 205.1-537/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004491564 издата од
ПУ Панчево на име Радомировић Бранко, Панчево, Панчево.
01/033838/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-539/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003694597 издата од
ПУ Панчево на име Перић Живојин, Панчево, Панчево.
01/033839/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-542/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005256506 издата од
ПУ Панчево на име Илијевски Марко, Панчево, Панчево.
01/033840/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-963/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008583553 издата од
ПУ Панчево на име Кемењ Каталин, Панчево, Панчево.
01/033841/17
Решењем ПУ Панчево број 205.1-483/17 од 17.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008553862 издата од
ПУ Панчево на име Јовановски Милован, Глогоњ, Панчево.
01/033842/17
Решењем ПС Александровац број 205-66/2017 од
01.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
009046486 издата од ПС Александровац на име Вучковић Мина,
Александровац, Александровац.
01/033843/17
Решењем ПС Александровац број 205-60/17 од 25.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003974569 издата од
ПС Александровац на име Богдановић Кристијан, Александро
вац, Александровац.
01/033844/17
Решењем ПС Александровац број 205-68/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007822838 издата
од ПС Александровац на име Николић Срећко, Александровац,
Александровац.
01/033845/17
Решењем ПС Александровац број 205-72/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003296899 издата од
ПС Александровац на име Арсић Братислав, Александровац,
Александровац.
01/033846/17
Решењем ПС Александровац број 205-58/17 од 10.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003803657 издата од
ПС Александровац на име Блажић Нада, Александровац, Алек
сандровац.
01/033847/17
Решењем ПС Александровац број 205-67/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005279342 издата од
ПС Александровац на име Јованчевић Данијела, Александровац,
Александровац.
01/033848/17
Решењем ПС Александровац број 205-61/17 од 25.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 000938073 издата од
ПС Александровац на име Ћирковић Дејан, Кожетин, Алексан
дровац.
01/033849/17
Решењем ПС Александровац број 205-69/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006817595 издата од
ПС Александровац на име Прибановић Александра, Кожетин,
Александровац.
01/033850/17
Решењем ПС Александровац број 205-65/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005316818 издата од
ПС Александровац на име Катић Југослав, Мала Ракља Пољана,
Александровац.
01/033851/17
Решењем ПС Александровац број 205-62/17 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005538131 издата од
ПС Александровац на име Анђелковић Предраг, Дашница, Алек
сандровац.
01/033852/17
Решењем ПС Александровац број 205-70/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 000055308 издата од ПС
Александровац на име Милетић Ђорђе, Стубал, Александровац.
01/033853/17
Решењем ПС Александровац број 205-59/17 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009027751 издата од
ПС Александровац на име Милошевић Драгица, Бзенице, Алек
сандровац.
01/033854/17
Решењем ПС Александровац број 205-74/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009256168 издата
од ПС Александровац на име Петровић Драгица, Вражогрнци,
Александровац.
01/033855/17
Решењем ПС Александровац број 205-73/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009038226 издата
од ПС Александровац на име Палуровић Никола, Драгољубци,
Александровац.
01/033856/17
Решењем ПС Александровац број 205-64/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008470946 издата од
ПС Александровац на име Милосављевић Димитрије, Драго
љубци, Александровац.
01/033857/17
Решењем ПС Александровац број 205-63/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002085105 издата од
ПС Александровац на име Лазаревић Андријана, Јелакци, Алек
сандровац.
01/033858/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-512/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008210665 издата од
ПУ Шабац на име Гладовић Иван, Шабац, Шабац. 01/033859/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-514/17 од 14.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006034032 издата од
ПУ Шабац на име Јовановић Вида, Јевремовац, Шабац.
01/033860/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-463/2017 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008904377 издата од
ПУ Крушевац на име Ристић Радмила, Крушевац, Крушевац.
01/033861/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-436/2017 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005003266 издата од
ПУ Крушевац на име Вујчић Славољуб, Крушевац, Крушевац.
01/033862/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-441/2017 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005735512 издата од
ПУ Крушевац на име Манић Миодраг, Крушевац, Крушевац.
01/033863/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-467/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004541630 издата од
ПУ Крушевац на име Марић Урош, Крушевац, Крушевац.
01/033864/17
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Решењем ПУ Крушевац број 205-6-460/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004404507 издата од
ПУ Крушевац на име Петровић Урош, Крушевац, Крушевац.
01/033865/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-472/2017 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005784287 издата од
ПУ Крушевац на име Јовановић Милош, Крушевац, Крушевац.
01/033866/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-451/2017 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007502234 издата од
ПУ Крушевац на име Станковић Марко, Крушевац, Крушевац.
01/033867/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-421/17 од 21.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007626096 издата од
ПУ Крушевац на име Дујаковић Никола, Крушевац, Крушевац.
01/033868/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1149/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 000790263 издата од
ПС Нови Београд на име Демировић Мухамед, Нови Београд,
Београд.
01/033869/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1151/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008836610 издата од
ПС Палилула на име Попов Никола, Падинска Скела, Београд.
01/033870/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1152/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 00890065 издата од
ПС Палилула на име Кузмановић Сребра, Борча, Београд.
01/033871/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1155/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005190411 издата од
ПС Палилула на име Васиљевић Иван, Борча, Београд.
01/033872/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1157/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008803528 издата од
ПС Палилула на име Аранђеловић Лазар, Борча, Београд.
01/033873/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1163/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008321755 издата од
ПС Палилула на име Јовановић Јасмина, Палилула, Београд.
01/033874/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-462/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003814326 издата од
ПУ Крушевац на име Стевановић Славица, Крушевац, Крушевац.
01/033875/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1164/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003456864 издата од
ПС Палилула на име Пајовић Слободанка, Борча, Београд.
01/033876/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1168/17 од 05.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007284087 издата од
ПС Палилула на име Обрадовић Светлана, Палилула, Београд.
01/033877/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1171/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004625147 издата од
ПС Земун на име Асановић Анифа, Земун, Београд.
01/033878/17
Решењем ПС Палилула број 205.2-1177/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0092288485 издата
од ПС Палилула на име Паунеску Јован, Овча, Београд.
01/033879/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-820/2017 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008566193 издата од
ПС Врачар на име Дуждевић Нана, Врачар, Београд.
01/033880/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-821/17 од 26.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 00626458 издата од ПС
Врачар на име Миљковић Милан, Врачар, Београд. 01/033881/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-822/17 од 26.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006103948 издата од ПС
Вождовац на име Несторовић Весна, Вождовац, Београд.
01/033882/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-823/17 од 26.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006821272 издата од ПС
Звездара на име Шијачић Надица, Звездара, Београд.
01/033883/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-824/17 од 26.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005557283 издата од ПС
Палилула на име Ристов Немања, Палилула, Београд.
01/033884/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-825/2017 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008486443 издата од
ПС Врачар на име Марковић Наталија, Врачар, Београд.
01/033885/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-826/2017 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002808376 издата од
ПС Савски венац на име Јанковић Филип, Врачар, Београд.
01/033886/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-827/17 од 28.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008306031 издата од ПС
Гроцкка на име Дарко Миљковић, Гроцка, Београд.
01/033887/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-282/20473 од 29.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007055984 издата од
ПС Стари град на име Анђелковић Мина, Врачар, Београд.
01/033888/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-829/17 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003358215 издата од ПС
Оџаци на име Николић Бранислава, Врачар, Београд.
01/033889/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-424/2017 од 25.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003441108 издата од
ПУ Крушевац на име Антић Данијела, Крушевац, Крушевац.
01/033890/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-830 од 31.07.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004195037 издата од ПС
Врачар на име Илић Радмила, Врачар, Београд.
01/033891/17

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-380/17 од 05.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007928979 издата од
ПУ Крушевац на име Миливојевић Јовица, Крушевац, Крушевац.
01/033892/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-831/2017 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 473282 издата од ПС
Врачар на име Гарчевић Ранко, Врачар, Београд. 01/033893/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-379/17 од 05.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004552511 издата од
ПУ Крушевац на име Здравковић Јовица, Крушевац, Крушевац.
01/033894/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-831/2017 од 24.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3022535 издата од ПС
Врачар на име Стојановић Дејан, Врачар, Београд. 01/033895/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-833/2017 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004011560 издата од ПС
Врачар на име Петровић Никола, Врачар, Београд. 01/033896/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-834/2017 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7276993 издата од ПС
Врачар на име Рибошкић Марко, Врачар, Београд. 01/033897/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-835/17 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008794455 издата од ПС
Врачар на име Ћосић Вељко, Земун, Београд.
01/033898/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-836/17 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005592758 издата од ПС
Врачар на име Раду Алекса, Врачар, Београд.
01/033899/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-837 од 02.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008527564 издата од ПС
Врачар на име Здравков Ђорђеса, Врачар, Београд. 01/033900/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-417/2017 од 20.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006609520 издата од
ПУ Крушевац на име Милошевић Ђорђе, Крушевац, Крушевац.
01/033901/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-446/2017 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007307496 издата од
ПУ Крушевац на име Станојловић Ана, Крушевац, Крушевац.
01/033902/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-465/2017 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008059692 издата од
ПУ Крушевац на име Карајовић Дејан, Крушевац, Крушевац.
01/033903/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-464/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007849078 издата од
ПУ Крушевац на име Игњатовић Милена, Крушевац, Крушевац.
01/033904/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-461/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007092490 издата од
ПУ Крушевац на име Ђорђевић Ирена, Крушевац, Крушевац.
01/033905/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-838/20173 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0041877466 издата
од ПС Врачар на име Косановић Милан, Врачар, Београд.
01/033906/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-8639/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005871154 издата од
ПС Врачар на име Голубовић Никола, Београд, Београд.
01/033907/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-840/17 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009628581 издата од ПС
Врачар на име Голубовић Јсамина, Врачар, Београд. 01/033908/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-841/17 од 04.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003817368 издата од ПС Вра
чар на име Милосављевић Мира, Врачар, Београд. 01/033909/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-842/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007312800 издата од ПС
Врачар на име Матејић Марија, Врачар, Београд. 01/033910/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-842/2017 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8141935 издата од
ПС Савски венац на име Нинковић Драган, Врачар, Београд.
01/033911/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-843/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0043088172 издата од
ПС Савски венац на име Станишић Јелена, Врачар, Београд.
01/033912/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-2017 од 04.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004937747 издата од ПС Вра
чар на име Миљеновић Ранка, Врачар, Београд.
01/033913/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-845/2017 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8293514 издата од ПС
Обреновац на име Тодосијевић Мирјана, Нови Београд, Београд.
01/033914/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-846/2017 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006024467 издата од ПС
Врачар на име Гачић Невенка, Врачар, Београд.
01/033915/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-847/17 од 07.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004312704 издата од ПС Вра
чар на име Краљевић Светлана, Врачар, Београд.
01/033916/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-848/17 од 07.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008352305 издата од ПС Вра
чар на име Миловановић Милован, Врачар, Београд. 01/033917/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-845/2017 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5515123 издата од ПС
Врачар на име Алексић Душан, Врачар, Београд.
01/033918/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-850/2017 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004332897 издата од ПС
Врачар на име Љубоја Милан, Вождовац, Београд. 01/033919/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-851/17 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005820395 издата од ПС
Врачар на име Алексић Вук, Врачар, Београд.
01/033920/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-852/2017 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8742006 издата од ПС
Врачар на име Вишковић Даница, Врачар, Београд. 01/033921/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-853/2017 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6015829 издата од ПС
Врачар на име Матић Предраг, Врачар, Београд.
01/033922/17
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Решењем ПС Врачар број 205.2-854/2017 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005967684 издата од ПС
Врачар на име Обрадовић Боривоје, Врачар, Београд. 01/033923/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-855/2017 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004543833 издата од
ПС Вождовац на име Булатовић Иван, Вождовац, Београд.
01/033924/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-856/2017 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006323676 издата од
ПС Земун на име Ивановић Војин, Вождовац, Београд.
01/033925/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-444 од 12.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008475128 издата од
ПУ Зрењанин на име Чежек Дарко, Зрењанин, Зрењанин.
01/033926/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-434 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007222413 издата од
ПУ Зрењанин на име Јовић Филип, Томашевац, Зрењанин.
01/033927/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-857/17 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005565124 издата од ПС
Звездара на име Шимпрага Уна, Звездара, Београд. 01/033928/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-858/2017 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006283684 издата од
ПС Врачар на име Николић Марко, Врачар, Београд.
01/033929/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-858/2017 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007053873 издата од
ПС Врачар на име Срнић Петар, Врачар, Београд. 01/033930/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-859/2017 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009535698 издата од
ПС Врачар на име Аврамововић Вукомир, Врачар, Београд.
01/033931/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-860/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003933465 издата од ПС
Врачар на име Тодоровић Јован, Врачар, Београд. 01/033932/17
Решењем ПС Босилеград број 2085-15-17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5449334 издата од
ПС Босилеград на име Асенов Владимир, Гложје, Босилеград.
01/033933/17
Решењем ПС Уб број 205-6-92 од 08.08.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 008530714 издата од ПС Уб на
име Матић Драган, Уб, Уб.
01/033934/17
Решењем ПС Уб број 2056-90 од 07.07.2017. проглашава се
неважећим лична карта број 001776828 издата од ПС Уб на име
Васић Жељко, Уб, Уб.
01/033935/17
Решењем ПС Уб број 205-6-93 од 08.08.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 003883794 издата од ПС Уб на
име Лелићанин Стефан, Трлић, Уб.
01/033936/17
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-257/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008741729 издата од
ПС Стара Пазова на име Војводић Босиљка, Стара пазова, Нова
Пазова.
01/033937/17
Решењем ПС Рашка број 205-713/17 од 11.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004683647 издата од ПС Ра
шка на име Вукашиновић Милорад, Корлаће, Рашка.
01/033938/17
Решењем ПС Врбас број 205-50-176/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 7382290 издата од ПС
Врбас на име Половина Милош, Врбас, Врбас.
01/033939/17
Решењем ПС Врбас број 205-0-175/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6709487 издата од ПС
Врбас на име Живковић Веселин, Змајево, Врбас. 01/033940/17
Решењем ПС Врбас број 205-50-171/17 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6074955 издата од ПС
Врбас на име Никшић Никола, Врба, Врбас.
01/033941/17
Решењем ПС Врбас број 205-0-172/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 4846238 издата од ПС
Врбас на име Ђорђије Васиљевић, Савино село, Врбас.
01/033942/17
Решењем ПС Врбас број 205-0-173/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 3316591 издата од ПС
Врбас на име Плавшић Александар, Равно село, Врбас.
01/033943/17
Решењем ПС Врбас број 205-50-174/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 3538040 издата од ПС
Врбас на име Пуповац Боривој, Врбас, Врбас.
01/033944/17
Решењем ПС Врбас број 205-0-177/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 5923527 издата од ПС
Врбас на име Дојчинов Василије, Врбас, Врбас.
01/033945/17
Решењем ПС Жабаљ број 205-1-77/17 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003171032 издата од ПС
Жабаљ на име Ђин Душан, Чуруг, Чуруг.
01/033946/17
Решењем ПС Жабаљ број 205-1-79/17 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 1796273 издата од ПС
Жабаљ на име Димитров Перица, Чуруг, Чуруг.
01/033947/17
Решењем ПС Жабаљ број 2051-76/17 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005263874 издата од ПС
Жабаљ на име Арежина Илија, Жабаљ, Жабаљ.
01/033948/17
Решењем ПС Жабаљ број 205-1-78/17 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007937888 издата од ПС
Жабаљ на име Шатара Јелена, Госпођинци, Жабаљ.
01/033949/17
Решењем ПС Жабаљ број 205-1-80/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004579037 издата од ПС
Жабаљ на име Кнежевић Никола, Жабаљ, Жабаљ. 01/033950/17
Решењем ПС Жабаљ број 205-1-81-17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005042514 издата од ПС
Жабаљ на име Влашкалин Радивој, Госпођинци, Жабаљ.
01/033951/17
Решењем ПС Прешево број 205-169/2017 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007292655 издата од
ПС Прешево на име Јкаупи Берад, Алиђерце, Прешево.
01/033952/17
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Решењем ПУ Крагујевац број 205-63999/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 511063 издата од ПУ
Крагујевац на име Милосављевић Андреја, Крагујевац, Крагујевац.
01/033953/17
Решењем ПУ Прокупље број 205-156/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005636246 издата од ПУ
Прокупље на име Јовановић Снежана, Прокупље, Прокупље.
01/033954/17
Решењем ПУ Прокупље број 205-157/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006734856 издата од
ПУ Прокупље на име Перић Снежана, Прокупље, Прокупље.
01/033955/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-69906/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4539219 издата од
ПУ Крагујевац на име Биорац Милош, Крагујевац, Крагујевац.
01/033956/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-69330/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005416932 издата од
ПУ Крагујевац на име Алкесић Жико, Крагујевац, Крагујевац.
01/033957/17
Решењем ПС Аранђеловац број 205-72005/17 од
11.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007761455 издата од ПС Аранђеловац на име Спасојевић Јована,
Венчане, Аранђеловац.
01/033958/17
Решењем ПС Аранђеловац број 205-70891/17 од
07.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008409040 издата од ПС Аранђеловац на име Јовановић Стеван,
Аранђеловац, Аранђеловац.
01/033959/17
Решењем ПС Аранђеловац број 205-72007/17 од
10.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007761496 издата од ПС Аранђеловац на име Спасојевић Милан,
Венчане, Аранђеловац.
01/033960/17
Решењем ПС Аранђеловац број 205-70953/17 од
07.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004975694 издата од ПС Аранђеловац на име Завишић Даница,
Мисача, Аранђеловац.
01/033961/17
Решењем ПС Аранђеловац број 205-71076/17 од
08.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008310730 издата од ПС Аранђеловац на име Јовановић Стеван,
Аранђеловац, Аранђеловац.
01/033962/17
Решењем ПУ Прокупље број 205-158/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008614536 издата од
ПУ Прокупље на име Амзић Надежда, Прокупље, Прокупље.
01/033963/17
Решењем ПС Коцељева број 205-80850/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008416584 издата од
ПС Коцељева на име Николић Милета, Коцељева, Коцељева.
01/033964/17
Решењем ПС Коцељева број 205-70949/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003870275 издата од
ПС Коцељева на име Јеросимић Јелена, Коцељева, Коцељева.
01/033965/17
Решењем ПС Коцељева број 205-70851/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005422598 издата од
ПС Коцељева на име Атанацковић Ненад, Коцељева, Коцељева.
01/033966/17
Решењем ПС Брус број 205.4-4-39/2017 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003060720 издата од ПС
Брус на име Гавриловић Марко, Брус, Брус.
01/033967/17
Решењем ПС Владимирци број 205-72049/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004935722 издата од
ПС Владимирци на име Поповић Дикица, Бељин, Владимирци.
01/033968/17
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-134/2017
од 09.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006570845 издата од ПС Горњи Милановац на име Лукић Миле
на, Горњи, Горњи Милановац.
01/033969/17
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-135/2017 од
09.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број 00648718
издата од ПС Горњи Милановац на име Костић Кристина, Гор
њи, Горњи Милановац.
01/033970/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1077/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005640292 издата од
ПС Чукарица на име Илић Драган, Чукарица, Београд.
01/033971/17
Решењем ПС Голубац број 205-1782/17 од 12.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003144795 издата од ПС
Голубац на име Траиловић Величко, Голубац, Голубац.
01/033972/17
Решењем ПУ Прокупље број 205-154/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009025851 издата од ПУ
Прокупље на име Вукјаловић Живорад, Белољин, Прокупље.
01/033973/17
Решењем ПУ Прокупље број 205-155 од 07.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007048758 издата од ПУ Про
купље на име Миленковић Зоран, Горња Стражива, Прокупље.
01/033974/17
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-136/2017
од 09.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
009148802 издата од ПС Горњи Милановац на име Марић Драга
на, Горњи, Горњи Милановац.
01/033975/17
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-137/2017
од 11.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003173086 издата од ПС Горњи Милановац на име Јончић Не
над, Горњи Бранетићи, Горњи Милановац.
01/033976/17
Решењем ПС Коцељева број 205-71242/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 00864842 издата од
ПС Коцељева на име Павловић Милена, Драгиње, Коцељева.
01/033977/17
Решењем ПС Врњачка Бања број 205-824/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007247010 издата од ПС
Врњачка Бања на име Хасић Стела, Врњачка Бања, Врњачка Бања.
01/033978/17
Решењем ПС Врњачка Бања број 205-828/17 од 14.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005286730 издата од ПС
Врњачка Бања на име Булатовић Милева, Врњци, Врњачка Бања.
01/033979/17
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Решењем ПС Врњачка Бања број 205-829/17 од 14.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008244995 издата од ПС
Врњачка Бања на име Миодраговић Иван, Руђинци, Врњачка Бања.
01/033980/17
Решењем ПС Врњачка Бања број 205-812/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003545696 издата од ПС
Врњачка Бања на име Бонџић Иван, Ново Село, Врњачка Бања.
01/033981/17
Решењем ПС Врњачка Бања број 205-811/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004596507 издата од ПС
Врњачка Бања на име Павловић Стефан, Руђинци, Врњачка Бања.
01/033982/17
Решењем ПС Сурдулица број 205-1311/17 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008567989 издата од ПС
Сурдулица на име Марковић Александар, Дугојница, Сурдулица.
01/033983/17
Решењем ПС Сурдулица број 205-1310/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008126397 издата од
ПС Сурдулица на име Јоргачевић Јелка, Сурдулица, Сурдулица.
01/033984/17
Решењем ПС Сурдулица број 205-1315/17 од 14.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003784842 издата од ПС
Сурдулица на име Анђелковић Никола, Сурдулица, Сурдулица.
01/033985/17
Решењем ПС Прешево број 205-164/2017 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005725480 издата од
ПС Прешево на име Невзади Албана, с. Трнава, Прешево.
01/033986/17
Решењем ПС Прешево број 205-170/2017 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006997898 издата од
ПС Прешево на име Реџепи Арта, с. Ораовица, Прешево.
01/033987/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-411/17 од 18.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003146641 издата од
ПУ Крушевац на име Вељковић Милосав, Јасика, Крушевац.
01/033988/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-450/2017 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004198034 издата од
ПУ Крушевац на име Јелић Јована, Мало Головоде, Крушевац.
01/033989/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-373/17 од 04.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004921751 издата од ПУ
Крушевац на име Василијевић Стефан, Мало Головоде, Крушевац.
01/033990/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-406/2017 од 14.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003474999 издата од ПУ
Крушевац на име Ђорђевић Љиљана, Мало Головоде, Крушевац.
01/033991/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-404/17 од 13.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009538712 издата од
ПУ Крушевац на име Јелесијевић Светлана, Крвавица, Крушевац.
01/033992/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-9-419/2017 од 20.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008114027 издата од ПУ
Београд на име Ристић Андријана, Велико Головоде, Крушевац.
01/033993/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-420/17 од 21.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005269312 издата од
ПУ Крушевац на име Стошић Данијел, Пакашница, Крушевац.
01/033994/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-466/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008328438 издата од
ПУ Крушевац на име Вукићевић Јована, Бела Вода, Крушевац.
01/033995/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-469/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008572703 издата од
ПУ Крушевац на име Јоцић Братислав, Срње, Крушевац.
01/033996/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-459/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005523108 издата од ПУ
Крушевац на име Станојловић Милош, Пепељевац, Крушевац.
01/033997/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-398/2017 од 12.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003474919 издата од
ПУ Крушевац на име Николић Саша, Жабаре, Крушевац.
01/033998/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-407/2017 од 14.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009151753 издата од
ПУ Крушевац на име Милосављевић Драган, Каоник, Крушевац.
01/033999/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-438/2017 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003614694 издата од
ПУ Крушевац на име Стојковић Златица, Мудраковац, Крушевац.
01/034000/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-452/2017 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004636350 издата од ПУ
Крушевац на име Тодоровић Далибор, Доњи Степош, Крушевац.
01/034001/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-448/2017 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 000189459 издата од
ПУ Крушевац на име Срећковић Јелица, Падеж, Крушевац.
01/034002/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-455/2017 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004494572 издата од
ПУ Крушевац на име Станковић Слађана, Бивоље, Крушевац.
01/034003/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-353/2017 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 002985635 издата од ПУ
Бор на име Стојановић Дејан, Бор, Бор.
01/034004/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-352/2017 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003712706 издата од ПУ
Бор на име Адамовић Бранислав, Бор, Бор.
01/034005/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-354/2017 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 000738410 издата од ПУ
Бор на име Трбољевац Ивана, Бор, Бор.
01/034006/17
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Решењем ПУ Краљево број 205-6-486/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7277234 издата од
ПУ Краљево на име Вујисић Вук, Краљево, Краљево.
01/034007/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-488/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 9150814 издата од
ПУ Краљево на име Сеничић Гордана, Краљево, Краљево.
01/034008/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-467/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4267177 издата од
ПУ Краљево на име Томић Лазар, Краљево, Краљево.
01/034009/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-489/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5200888 издата од
ПУ Краљево на име Богићевић Мила, Краљево, Краљево.
01/034010/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-491/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3816843 издата од
ПУ Краљево на име Живковић Горан, Ушће, Краљево.
01/034011/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-490/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4151417 издата од
ПУ Краљево на име Ђурађевић Дарко, Ушће, Краљево.
01/034012/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-479/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7307030 издата од
ПУ Краљево на име Гашић Немања, Адрани, Краљево.
01/034013/17
Решењем ПС Ћуприја број 205-1200/17 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009077289 издата од ПС
Ћуприја на име Ковачевић Дејан, Ћуприја, Ћуприја.
01/034014/17
Решењем ПС Ћуприја број 205-1177/17 од 29.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006208861 издата од ПС
Ћуприја на име Пауновић Дејан, Ћуприја, Ћуприја.
01/034015/17
Решењем ПС Ћуприја број 205-1172/17 од 29.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004439798 издата од ПС
Ћуприја на име Глигоријевић Мирослав, Ћуприја, Ћуприја.
01/034016/17
Решењем ПС Ћуприја број 205-1182/17 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007136037 издата од ПС
Ћуприја на име Павловић Дејан, Паљани, Ћуприја.
01/034017/17
Решењем ПС Ћуприја број 205-1178/17 од 29.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007035661 издата од ПС
Ћуприја на име Јаковљевић Анђела, Исаково, Ћуприја.
01/034018/17
Решењем ПС Ћуприја број 205-1160/17 од 25.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005962183 издата од ПС
Ћуприја на име Павловић Слађан, Исаково, Ћуприја.
01/034019/17
Решењем ПС Ћуприја број 205-1131/17 од 19.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008643799 издата од ПС
Ћуприја на име Павловић Марица, Батинац, Ћуприја.
01/034020/17
Решењем ПС Ћуприја број 205-1132/17 од 19.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008721897 издата од ПС
Ћуприја на име Тимић Милка, Батинац, Ћуприја. 01/034021/17
Решењем ПС Ћуприја број 205-1107/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003244174 издата од ПС
Ћуприја на име Савић Ивана, Ћуприја, Ћуприја. 01/034022/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-72604/17 од 14.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008493186 издата од
ПУ Јагодина на име Николић Катарина, Јагодина, Јагодина.
01/034023/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-72247/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003936867 издата од
ПУ Јагодина на име Ивановић Владан, Вољавче, Јагодина.
01/034024/17
Решењем ПС Жабаљ број 205-1-82/17 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005421721 издата од ПС
Жабаљ на име Николић Александар, Ђурђево, Ђурђево.
01/034025/17
Решењем ПС Мајданпек број 205-11-418/2017 од
31.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број 00981005
издата од ПС Мајданпек на име Лазаревић Сања, Голубиње,
Мајданпек.
01/034026/17
Решењем ПС Мајданпек број 205-968/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 53676 издата од ПС
Мајданпек на име Страиновић Саша, Рудна Глава, Мајданпек.
01/034027/17
Решењем ПС Мајданпек број 205-960/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 56552 издата од ПС
Мајданпек на име Лукић Срећко, Мајдан, Мајданпек.
01/034028/17
Решењем ПС Беочин број 205-2-44/17 од 28.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6939807 издата од ПС
Беочин на име Селена Бојан, Беочин, Беочин.
01/034029/17
Решењем ПС Лозница број 205-71840/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5413917 издата од
ПС Лозница на име Благојевић Дарко, Шурице, Лозница.
01/034030/17
Решењем ПС Лозница број 205-4543419/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4543419 издата од
ПС Лозница на име Деспић Стојан, Грначара, Лозница.
01/034031/17
Решењем ПС Лозница број 205-69553/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5682758 издата од
ПС Лозница на име Крсмановић Зорка, Драгинац, Лозница.
01/034032/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-493/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5595358 издата од
ПУ Краљево на име Точиловац Станимир, Ковачи, Краљево.
01/034033/17
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Решењем ПС Крупањ број 205-2713/17 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004085216 издата од ПС
Крупањ на име Ерић Емина, Крупањ, Крупањ.
01/034034/17
Решењем ПС Крупањ број 205-2712/17 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005724946 издата од ПС
Крупањ на име Николић Драган, Шљивова, Крупањ.
01/034035/17
Решењем ПС Крупањ број 205-2711/17 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003595011 издата од ПС
Крупањ на име Николић Милан, Шљивова, Крупањ.
01/034036/17
Решењем ПС Рума број 205.6-200/17 од 14.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 002953835 издата од ПС
Рума на име Кљајић Слободанка, Рума, Рума.
01/034037/17
Решењем ПС Рума број 205.6-193/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004566825 издата од ПС
Врачар на име Лазић Дејан, Добринци, Рума.
01/034038/17
Решењем ПС Рума број 205.6-199/17 од 14.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005387965 издата од ПС
Рума на име Огризовић Милан, Рума, Рума.
01/034039/17
Решењем ПС Рума број 205.6-164/17 од 06.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003607097 издата од ПС
Рума на име Мирјана Попов, Рума, Рума.
01/034040/17
Решењем ПС Рума број 205.6-198/2017 од 14.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005345307 издата од ПС
Рума на име Николић Радован, Рума, Рума.
01/034041/17
Решењем ПС Аранђеловац број 205-73100/17 од
15.08.2017. проглашава се неважећим лична карта број
002140901 издата од ПС Аранђеловац на име Влајковић Саша,
Бања, Аранђеловац.
01/034042/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-499/17 од 14.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8203425 издата од
ПУ Краљево на име Милић Зорица, Ораховац, Ораховац.
01/034043/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-70883/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4671247 издата од ПУ
Крагујевац на име Милићевић Бојана, Крагујевац, Крагујевац.
01/034044/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-69909/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8543921 издата од
ПУ Крагујевац на име Луковић Урош, Крагујевац, Крагујевац.
01/034045/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1937 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6719223 издата од
ПУ Смедерево на име Шиђећи Фатка, Смедерево, Смедерево.
01/034046/17
Решењем ПУ Смедерево број 205-2371/1722 од 12.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4212958 издата од
ПУ Смедерево на име Симић Харијета, Смедерево, Смедерево.
01/034047/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1963 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004866925 издата од
ПУ Смедерево на име Ранисављевић Милош, Смедерево, Сме
дерево.
01/034048/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1931 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006426230 издата од ПУ
Смедерево на име Милојевић Богданка, Смедерево, Смедерево.
01/034049/17
Решењем ПС Чајетина број 01-3-205-42/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003824711 издата од
ПС Чајетина на име Тешевић Ранка, Златибор, Златибор.
01/034050/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-68992/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7329128 издата од ПУ
Крагујевац на име Новаковић Драган, Крагујевац, Крагујевац.
01/034051/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-69352/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005287583 издата од
ПУ Крагујевац на име Радовановић Весна, Крагујевац, Крагујевац.
01/034052/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-6935117 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3740558 издата од ПУ
Крагујевац на име Аврамовић Стефан, Крагујевац, Крагујевац.
01/034053/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-69075/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005160750 издата од ПУ
Крагујевац на име Маринковић Богољуб, Крагујевац, Крагујевац.
01/034054/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-71627/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5444505 издата од
ПУ Крагујевац на име Синђиђ Никола, Крагујевац, Крагујевац.
01/034055/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-67064/17 од 24.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7452039 издата од
ПУ Крагујевац на име Ђурић Горан, Крагујевац, Крагујевац.
01/034056/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-65360/17 од 18.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 922042 издата од ПУ
Крагујевац на име Миленковић Нада, Крагујевац, Крагујевац.
01/034057/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-65230/17 од 18.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6881143 издата од ПУ
Крагујевац на име Јаблановић Наташа, Крагујевац, Крагујевац.
01/034058/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-68483/17 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 551366 издата од ПУ
Крагујевац на име Цицић Драган, Крагујевац, Крагујевац.
01/034059/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-71164/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 965093 издата од ПУ
Крагујевац на име Милановић Катарина, Крагујевац, Крагујевац.
01/034060/17
Решењем ПС Ариље број 205-71764/17 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 4143011 издата од ПС
Ариље на име Пјевић Јована, Вигоште, Ариље.
01/034061/17

Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1854 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005226089 издата од
ПУ Смедерево на име Симић Весна, Смедерево, Смедерево.
01/034062/17
Решењем ПУ Каргујевац број 205-60153/16 од 22.06.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006018459 издата од ПУ
Каргујевац на име Николић Александар, Крагујевац, Крагујевац.
01/034063/17
Решењем ПУ Смедерево број 205-1604 од 07.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6797517 издата од ПУ
Смедерево на име Поповић Сара, Смедерево, Смедерево.
01/034064/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1772 од 24.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004499750 издата од ПУ
Смедерево на име Ранђеловић Драгана, Смедерево, Смедерево.
01/034065/17
Решењем ПУ Смедерево број 205-1902/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7120575 издата од
ПУ Смедерево на име Карић Алекса, Удовице, Смедерево.
01/034066/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1843 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007640896 издата од
ПУ Смедерево на име Ивковић Бојан, Липе, Смедерево.
01/034067/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1849 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008925615 издата од
ПУ Смедерево на име Животић Марица, Сеоне, Смедерево.
01/034068/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-1898 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007077265 издата од
ПУ Смедерево на име Траил овић Зорица, Липе, Смедерево.
01/034069/17
Решењем ПУ Смедерево број 205-1919/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004027480 издата од
ПУ Смедерево на име Ракић Стивен, Лугавчина, Смедерево.
01/034070/17
Решењем ПС Лапово број 205-98/17-25 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008413658 издата од ПС
Лапово на име Илић Стефан, Лапово, Лапово.
01/034071/17
Решењем ПУ Прокупље број 205-159/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007683494 издата од
ПУ Прокупље на име Настић Зоран, Бабин Поток, Прокупље.
01/034072/17
Решењем ПС Бечеј број 205-146/2017 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 9616772 издата од ПС
Бечеј на име Атила Ердег, Бечеј, Бечеј.
01/034073/17
Решењем ПС Бечеј број 205-148/2017 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 3944416 издата од ПС
Бечеј на име Страјинић Бранислав, Бечеј, Бечеј.
01/034074/17
Решењем ПС Лапово број 205-98/17-254 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008939466 издата од ПС
Лапово на име Крстић Виолета, Лапово, Лапово.
01/034075/17
Решењем ПС Бечеј број 205-147/2017 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6944140 издата од ПС
Бечеј на име Анико Бичкеи, Бечеј, Бечеј.
01/034076/17
Решењем ПС Лапово број 205-98/17-26 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 000015893 издата од ПС
Лапово на име Којић Надежда, Лапово, Лапово.
01/034077/17
Решењем ПС Бечеј број 205-145/2017 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 4287808 издата од ПС
Бечеј на име Бушић Адријан, Бечеј, Бечеј.
01/034078/17
Решењем ПС Кладово број 205-1-79/2017 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006214412 издата од ПС
Кладово на име Колицић Душанка, Велика Каменица, Кладово.
01/034079/17
Решењем ПС Бечеј број 205-151/2017 од 11.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 4936646 издата од ПС Бечеј
на име Ђере Роберт, Бачко Петрово Село, Бачко Петрово Село.
01/034080/17
Решењем ПС Бечеј број 205-149/2017 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 4146927 издата од ПС
Бечеј на име Петровић Мухарем, Бачко Петрово Село, Бачко Пе
трово Село.
01/034081/17
Решењем ПС Бечеј број 205-143/2017 од 02.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 8302239 издата од ПС Бечеј
на име Тот Бела, Бачко Петрово Село, Бачко Петрово Село.
01/034082/17
Решењем ПС Дољевац број 205-43/17 од 14.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003474563 издата од ПС До
љевац на име Стојановић Маја, Мекиш, Дољевац. 01/034083/17
Решењем ПС Бечеј број 205-144/2017 од 02.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 3676021 издата од ПС Бечеј
на име Анђал Жужана, Бачко Петрово Село, Бачко Петрово Село.
01/034084/17
Решењем ПС Брус број 205-4-44-2017 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 00362010 издата од ПС
Брус на име Весић Дарко, Брус, Брус.
01/034085/17
Решењем ПС Варварин број 8-205-60/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007584243 издата од
ПС Варварин на име Митровић Милош, Варварин, Варварин.
01/034086/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-401/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009650162 издата од ПУ
Чачак на име Зечевић Никола, Чачак, Чачак.
01/034087/17
Решењем ПС Бојник број 205-73072/17 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 3190909 издата од ПС
Бојник на име Талиповић Раде, Брестовац, Бојник. 01/034088/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-418/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007696715 издата од ПУ
Чачак на име Јечменић Марко, Чачак, Чачак.
01/034089/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-412/17 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003944199 издата од ПУ
Чачак на име Аџић Петар, Чачак, Чачак.
01/034090/17
Решењем ПС Богатић број 205-72808/171/17 од 14.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5335349 издата од
ПС Богатић на име Ердевички Дарко, Бадовинци, Богатић.
01/034091/17
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Решењем ПУ Чачак број 205-1-430/17 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007234161 издата од ПУ
Чачак на име Кукић Стефан, Чачак, Чачак.
01/034092/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-72014/17-1 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004948819 издата од
ПУ Ваљево на име Максимовић Милош, Ваљево, Ваљево.
01/034093/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-423/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007291005 издата од ПУ
Чачак на име Петровић Љубомир, Чачак, Чачак.
01/034094/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-417/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009708036 издата од ПУ
Чачак на име Вукајловић Дејан, Љубић, Чачак.
01/034095/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-7188*/17-1 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005975127 издата од
ПУ Ваљево на име Ивановић Милена, Ваљево, Ваљево.
01/034096/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-421/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003634119 издата од ПУ
Чачак на име Предраг Синђић, Љубић, Чачак.
01/034097/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-71725/17-1 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004114171 издата од ПУ
Ваљево на име Николић Бранка, Ваљево, Ваљево.
01/034098/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-427/17 од 14.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006552374 издата од ПУ Ча
чак на име Брајовић Слободанка, Прељина, Чачак. 01/034099/17
Решењем ПС Ковачица број 205-1-90/17 од 14.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003139996 издата од
ПС Ковачица на име Сењи Марио Иванов, Дебељача, Ковачица.
01/034100/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-71723/17-1 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009245074 издата од
ПУ Ваљево на име Зорић Душан, Ваљево, Ваљево. 01/034101/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-72538/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004715886 издата од
ПУ Ваљево на име Јовановић Марко, Попучке, Ваљево.
01/034102/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-413/17 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008625048 издата од ПУ
Чачак на име Пјевовић Ана, Мрчајевци, Чачак.
01/034103/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-411/17 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009362594 издата од ПУ
Чачак на име Станишић Зорица, Доња Трепча, Чачак.
01/034104/17
Решењем ПС Куршумлија број 205-72801/17 од 14.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003458314 издата од
ПС Куршумлија на име Маринковић Марјан, Куршумлија, Кур
шумлија.
01/034105/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-416/17 од 09.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008551069 издата од ПУ Ча
чак на име Вукадиновић Недељко, Љубић, Чачак.
01/034106/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-70961/17 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003689044 издата од ПУ
Јагодина на име Димитријевић Марија, Доњи Рачник, Јагодина.
01/034107/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-422/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004753261 издата од ПУ
Чачак на име Милошевић Милош, Љубић, Чачак. 01/034108/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-368/17 од 19.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008198151 издата од ПУ
Чачак на име Ристовић Сандра, Љубић, Чачак.
01/034109/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-70976/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003607116 издата од ПУ
Јагодина на име Димитријевић Ненад, Доњи Рачник, Јагодина.
01/034110/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-71707/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008413809 издата од
ПУ Јагодина на име Костић Марко, Мајур, Јагодина.
01/034111/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-72451/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004599426 издата од
ПУ Јагодина на име Васић Никола, Јагодина, Јагодина.
01/034112/17
Решењем 205-50-178/17 број 205-0-178/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8443900 издата од
ПС Врбас на име Мороз Душан, Врбас, Врбас.
01/034113/17
Решењем ПС Инђија број 205-7/190/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 4868282 издата од ПС
Инђија на име Родић Јован, Инђија, Инђија.
01/034114/17
Решењем ПС Инђија број 205-7/193-17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 5095799 издата од ПС
Инђија на име Ивић Борис, Бешка, Инђија.
01/034115/17
Решењем ПС Инђија број 205-7-186/17 од 02.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009552393 издата од ПС
Инђија на име Глушица Јован, Инђија, Инђија.
01/034116/17
Решењем ПС Инђија број 205-7/188-17 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008348438 издата од ПС
Инђија на име Грубор Соња, Инђија, Инђија.
01/034117/17
Решењем ПС Инђија број 205-7/189-17 од 03.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003484697 издата од ПС
Инђија на име Иванчевић Борислав, Инђија, Инђија. 01/034118/17
Решењем ПС Инђија број 205-7/192-17 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 58796970 издата од ПС
Инђија на име Делибос Бранислав, Нови Карловци, Инђија.
01/034119/17
Решењем ПС Инђија број 205-7/191-17 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 2896715 издата од ПС
Инђија на име Рашуо Срђан, Инђија, Инђија.
01/034120/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-6366/2017 од 14.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004655682 издата од
ПУ Лесковац на име Стојановић Александра, Лесковац, Лесковац.
01/034121/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-7016/2017 од 14.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004024999 издата од
ПУ Лесковац на име Пешић Дејан, Лесковац, Лесковац.
01/034122/17
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Решењем ПУ Лесковац број 205-7017/2017 од 14.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009507465 издата од
ПУ Лесковац на име Здравковић Милан, Доње Стопање, Лесковац.
01/034123/17
Решењем ПУ Приштина број 205-93-17 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005302691 издата од ПУ
Приштина на име Миловановић Небојша, Косово Поље, Косово
Поље.
01/034124/17
Решењем ПУ Каргујевац број 205-70366/17 од 05.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004802202 издата од
ПУ Каргујевац на име Филђокић Дарко, Крагуј, Крагујевац.
01/034125/17
Решењем ПС Баточина број 205-8-42 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005283994 издата од ПС
Звездара на име Станојевић Ирена, Баточина, Баточина.
01/034126/17
Решењем ПС Осечина број 205-72504/17 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0067144561 издата од ПС
Осечина на име Драксимовић Радован, Осечина, Осечина.
01/034127/17
Решењем ПС Лебане број 205-72613/17 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007863255 издата од ПС
Лебане на име Трајковић Саша, Лебане, Лебане. 01/034128/17
Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-234 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004015045 издата од
ПУ Кикинда на име Ћојановић Јован, Кикинда, Кикинда.
01/034129/17
Решењем ПС Медвеђа број 205-4525/17 од 14.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 002980943 издата од ПС
Медвеђа на име Љуљета Ајети, Тупале, Медвеђа. 01/034130/17
Решењем ПС Ковачица број 205-1-89/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 00442516 издата од
ПС Ковачица на име Митровић Катарина, Ковачица, Ковачица.
01/034131/17
Решењем ПС Ковачица број 205-1-88/17 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008742892 издата од
ПС Ковачица на име Ковач Мартин, Ковачица, Ковачица.
01/034132/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-72423/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7952897 издата од ПУ
Крагујевац на име Милановић Србољуб, Крагујевац, Крагујевац.
01/034133/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-54904/17 од 12.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005890956 издата од
ПУ Крагујевац на име Ђурић Стефан, Крагујевац, Крагујевац.
01/034134/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-69919/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5944850 издата од ПУ
Крагујевац на име Јовановић Живка, Крагујевац, Крагујевац.
01/034135/17
Решењем ПС Сента број 13-205-1-1-70/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 868658 издата од ПС
Сента на име Кузмић Гиза, Сента, Сента.
01/034136/17
Решењем ПС Бајина Башта број 205-2-2017 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 65974296 издата од
ПС Бајина Башта на име Јелисавчић Биљана, Перућац, Бајина
Башта.
01/034137/17
Решењем ПС Бајина Башта број 13-205-1-1-66/17 од
24.07.2017. проглашава се неважећим лична карта број 6007520
издата од ПС Сента на име Кираљ Јанош, Сента, Сента.
01/034138/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-6913/17 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5870565 издата од ПУ
Крагујевац на име Младићевић Марија, Крагујевац, Крагујевац.
01/034139/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-69917/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7762046 издата од
ПУ Крагујевац на име Ћирић Марко, Крагујевац, Крагујевац.
01/034140/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-668913/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8678136 издата од ПУ
Крагујевац на име Лазаревић Владимир, Крагујевац, Крагујевац.
01/034141/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-708544/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8384393 издата од
ПУ Крагујевац на име Васић Слободан, Крагујевац, Крагујевац.
01/034142/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-69658/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4069907 издата од
ПУ Крагујевац на име Ђордић Снежана, Ђурисело, Крагујевац.
01/034143/17
Решењем ПС Петровац број 205-2954/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009498819 издата од
ПС Петровац на име Станојловић Драгица, Велико Лаоле, Пе
тровац на Млави.
01/034144/17
Решењем ПС Петровац број 205-2959/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 205-2959/17 издата
од ПС Петровац на име Радосављевић Велибор, Шетоње, Петро
вац на Млави.
01/034145/17
Решењем ПС Петровац број 205-2952-17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007185530 издата од
ПС Петровац на име Јовановић Кристиана, Петровац, Петровац
на Млави.
01/034146/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-65835/17 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8647991 издата од
ПУ Крагујевац на име Најденов Срећко, Крагујевац, Крагујевац.
01/034147/17
Решењем ПС Баточина број 205-8-39 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003534736 издата од ПС
Баточина на име Димитријевић Гордана, Доња Мала, Баточина.
01/034148/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-71293/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7844800 издата од
ПУ Крагујевац на име Куч Никола, Крагујевац, Крагујевац.
01/034149/17
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Решењем ПУ Крагујевац број 205-64379/17 од 15.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7740918 издата од ПУ
Крагујевац на име Ђорђевић Михајло, Крагујевац, Крагујевац.
01/034150/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-39567/17 од 21.04.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0059920468 издата од
ПУ Крагујевац на име Конатар Дејан, Крагујевац, Крагујевац.
01/034151/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-6786/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7126698 издата од
ПУ Крагујевац на име Радојичић Вук, Крагујевац, Крагујевац.
01/034152/17
Решењем ПС Сента број 13-205-1-1-71/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 1255792 издата од
ПС Сента на име Карољ Вамош, Сента, Сента.
01/034153/17
Решењем ПС Сента број 13-205-1-1-68/17 од 25.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4404250 издата од
ПС Сента на име Угор Дукин, Сента, Сента.
01/034154/17
Решењем ПС Сента број 13-205-1-1-65/17 од 24.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4043797 издата од
ПС Сента на име Кристиан Фодор, Сента, Сента. 01/034155/17
Решењем ПС Бољевац број 205-38/17 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 7525003 издата од ПС
Бољевац на име Радосављевић Ирена, Бољевац, Бољевац.
01/034156/17
Решењем ПС Бољевац број 205-33-17 од 28.07.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 3288509 издата од ПС Боље
вац на име Новаковић Горан, Оснић, Бољевац.
01/034157/17
Решењем ПС Баточина број 205-8-41 од 10.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003439304 издата од ПС Сви
лајнац на име Трифуновић Живадин, Горња Баточина, Баточина.
01/034158/17
Решењем ПС Топола број 205-4-60/17 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007331626 издата од ПС
Топола на име Бошковић Владимир, Белосавци, Топола.
01/034159/17
Решењем ПС Лозница број 205-70957/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4202035 издата од
ПС Лозница на име Красавац Младен, Руњани, Лозница.
01/034160/17
Решењем ПС Лозница број 205-66022/17 од 24.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5455907 издата од
ПС Лозница на име Новаковић Милисав, Јелав, Лозница.
01/034161/17
Решењем ПС Лозница број 205-70330/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8393658 издата од
ПС Лозница на име Радановић Андрија, Чокешина, Лозница.
01/034162/17
Решењем ПС Лозница број 205-71331/17 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 9691916 издата од ПС Ло
зница на име Тешмановић Драган, Лозничко Поље, Лозница.
01/034163/17
Решењем ПС Лозница број 205-70705/17 од 07.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5382661 издата од
ПС Лозница на име Јовановић Јован, Лозница, Лозница.
01/034164/17
Решењем ПС Лозница број 205-56976/17 од 22.06.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5845207 издата од
ПС Лозница на име Шарић Славица, Лозничко Поље, Лозница.
01/034165/17
Решењем ПС Бабушница број 205-19/2017 од 16.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003187021 издата од
ПС Бабушница на име Златановић Владица, Бабушница, Бабу
шница.
01/034166/17
Решењем ПС Алибунар број 205-71514/17 од 09.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5394327 издата од
ПС Алибунар на име Радуловић Елена, Алибунар, Алибунар.
01/034167/17
Решењем ПС Параћин број 205-899/17 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005627364 издата од ПС
Параћин на име Матић Бранко, Параћин, Параћин. 01/034168/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-860/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006311516 издата од ПС
Београд на име Џолић Максо, Београд, Београд.
01/034169/17
Решењем ПС Београд број 205-1-859/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006925764 издата од ПС
Београд на име Глумац Слађана, Београд, Београд. 01/034170/17
Решењем ПС Београд број 205-1-858/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0081814 издата од ПС Зве
здара на име Вуковић Владимир, Винча, Гроцка.
01/034171/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-855/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005441795 издата од
ПС Чукарица на име Јакшић Дарко, Чукарица, Београд.
01/034172/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-*856/17 од 04.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003408552 издата од ПС
Нови Београд на име Вукићевић Славољуб, Вождовац, Београд.
01/034173/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-857/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007617141 издата од
ПУ Београд на име Ковачевиоћ Лазар, Вождовац, Београд.
01/034174/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-854/17 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008022701 издата од
ПС Вождовац на име Гавриловић Надежда, Вождовац, Београд.
01/034175/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-853/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005842227 издата од
ПУ Раковица на име Глигоријевић Никола, Раковица, Београд.
01/034176/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-852/2017 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5358607 издата од
ПС Звездара на име Данијела Лазић, Звездара, Београд.
01/034177/17
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Решењем ПУ Београд број 205-1-851/2017 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006035139 издата од
ПС Врачар на име Трифуновић Александар, Врачар, Београд.
01/034178/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-850/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008378652 издата од
ПС Врачар на име Симић Марко, Вождовац, Београд.
01/034179/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-849/17 од 03.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003453543 издата од
ПС Чукарица на име Вукојичић Драган, Београд, Београд.
01/034180/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-848/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009496712 издата од
ПС Чукарица на име Вуцеља Иван, Београд, Београд.
01/034181/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-847/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007989133 издата од
ПС Вождовац на име Алексић Алена, Звездара, Београд.
01/034182/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-846/17 од 02.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004251638 издата од
ПУ Београд на име Стокановић Бојана, Вождовац, Београд.
01/034183/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-845/2017 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006159014 издата од
ПС Звездара на име Чуљковић Миро, Звездара, Београд.
01/034184/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-844/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005561094 издата од
ПС Нови Београд на име Митровић Ана, Вождовац, Београд.
01/034185/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-843/2017 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004315927 издата од
ПС Чукарица на име Радуновић Марко, Чукарица, Београд.
01/034186/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-842/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006877665 издата од
ПС Вождовац на име Гавранчић Даринка, Вождовац, Београд.
01/034187/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-841/2017 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008553669 издата од
ПУ Београд на име Денић Милош, Јајинци, Београд.
01/034188/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-840/17 од 02.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005626979 издата од
ПС Палилула на име Ђорић Божидар, Палилула, Београд.
01/034189/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-839/2017 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004006510 издата од
ПУ Београд на име Митић Михаило, Палилула, Београд.
01/034190/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-838/2017 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008078275 издата од
ПС Савски венац на име Чавић Будимир, Палилула, Београд.
01/034191/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-837/2017 од 01.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006946935 издата од ПС
Нови Београд на име Радуловић Јелена, Нови Београд, Београд.
01/034192/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-8396/2017 од 01.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005356222 издата од
ПС Звездара на име Буљагић Антоније, Звездара, Београд.
01/034193/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-835/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004356073 издата од
ПС Звездара на име Казанџић Саша, Звездара, Београд.
01/034194/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-834-17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004248010 издата од
ПУ Београд на име Поповић Мина, Вождовац, Београд.
01/034195/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-833/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6835801 издата од
ПС Гроцка на име Станишић Драган, Калуђерица, Београд.
01/034196/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-832/17 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 5076261 издата од ПС
Савски венац на име Радовановић Слободан, Палилула, Београд.
01/034197/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-831/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005456729 издата од
ПУ Београд на име Цвјетковић Лазар, Звездара, Београд.
01/034198/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-830/17 од 31.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009743168 издата од
ПУ Београд на име Браловић Милош, Врачар, Београд.
01/034199/17
Решењем ПУ Београд број 2051-829/17 од 31.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005307070 издата од ПУ
Београд на име Жугић Вук, Савски Венац, Београд.
01/034200/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-828/17 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007219407 издата од
ПУ Београд на име Милинковић Неда, Стари град, Београд.
01/034201/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-827/2017 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005677267 издата од
ПС Савски венац на име Прентић Вера, Звездара, Београд.
01/034202/17
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Решењем ПУ Београд број 205-1-826/17 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009431666 издата од
ПУ Београд на име Петронијевић Марија, Вождовац, Београд.
01/034203/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-825/17 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003867902 издата од
ПС Вождовац на име Крстић Весна, Вождовац, Београд.
01/034204/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-824/2017 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003079734 издата од
ПС Барајево на име Саковић Ружица, Земун, Београд.
01/034205/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-822/17 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005997264 издата од
ПУ Шид на име Гркајац Тамара, Вождовац, Београд.
01/034206/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-823/2017 од 28.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007646675 издата од
ПС Чукарица на име Јовановић Александар, Београд, Београд.
01/034207/17
Решењем ПУ Београд број 205.1-821/17 од 28.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006574429 издата од ПУ
Крагујевац на име Дабовић Невена, Чукарица, Београд.
01/034208/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-820/2017 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004501737 издата од
ПС Нови Београд на име Гаротић Далибор, Звездара, Београд.
01/034209/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-819/2017 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004615116 издата од
ПС Нови Београд на име Јотић Љиљана, Нови Београд, Београд.
01/034210/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-818/17 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005043747 издата од
ПС Савски венац на име Павкловић Слободан, Савски венац, Бе
оград.
01/034211/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-817/2017 од 27.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009382441 издата од
ПС Раковица на име Кондић Стефан, Раковица, Београд.
01/034212/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-816/17 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002998130 издата од
ПС Вождовац на име Вељковић Драган, Београд, Београд.
01/034213/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-815/2017 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007571784 издата од
ПУ Београд на име Браловић Милош, Врачар, Београд.
01/034214/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-814/17 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007061128 издата од
ПУ Београд на име Лентан Авел, Стари град, Београд.
01/034215/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-813/2017 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005723172 издата од
ПУ Београд на име Плазинић Милован, Вождовац, Београд.
01/034216/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-812/2017 од 26.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005723085 издата од
ПУ Београд на име Плазинић Мирјана, Вождовац, Београд.
01/034217/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-811/17 од 26.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003806860 издата од ПУ
Београд на име Ћосић Данило, Звездара, Београд. 01/034218/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-767/17 од 18.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 65660770 издата од
ПУ Београд на име Митрић Рајко, Вождовац, Београд.
01/034219/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-765 од 18.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007073916 издата од ПС
Нови Београд на име Станаревић Гојко, Нови Београд, Београд.
01/034220/17
Решењем 205-1-759 број ПУ Београд од 17.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009528127 издата од ПУ
Београд на име Гавриловић Душко, Петровчић, Београд.
01/034221/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-756 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004626472 издата од ПС
Врачар на име Цатапано Вера, Врачар, Београд.
01/034222/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-757 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007458879 издата од ПУ
Београд на име Кујовић Оливера, Вождовац, Београд.
01/034223/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-754 од 14.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 5851398 издата од ПС
Звездара на име Видић Ирена, Звездара, Београд. 01/034224/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-753 од 14.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 4948549 издата од ПС
Вождовац на име Грбовић Чедомир, Вождовац, Београд.
01/034225/17
Решењем ПУ Београд број 66-17 од 13.07.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 008500661 издата од ПС Нови
Београд на име МИхаило Јовановић, Нови Београд, Београд.
01/034226/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-770/17 од 18.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3902730 издата од
ПС Ковин на име Лазовић Јована, Дућевац, Београд.
01/034227/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-769/17 од 18.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 554676 издата од ПУ
Београд на име Живковић Реља, Звездара, Београд.
01/034228/17

Решењем ПУ Београд број 205-1-768/17 од 18.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7089240 издата од
ПС Нови Београд на име Симеуновић Владимир, Нови Београд,
Београд.
01/034229/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-17 од 18.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006456112 издата од ПС
Вождовац на име Берка Тијана, Вождовац, Београд.
01/034230/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-766/17 од 18.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008267712 издата од
ПС Палилула на име Стефановић Ненад, Гроцка, Београд.
01/034231/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-763 од 17.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004582976 издата од ПС
Чукарица на име Илић Александар, Чукарица, Београд.
01/034232/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-761 од 17.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 00345997 издата од ПУ
Београд на име Јаковљевић Љиљана, Стари град, Београд.
01/034233/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-744/17 од 12.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8389787 издата од
ПС Вождовац на име Збодуља Игор, Вождовац, Београд.
01/034234/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-760/17 од 17.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6158937 издата од
ПС Нови Београд на име Радовановић Марко, Нови Београд, Бе
оград.
01/034235/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-758/17 од 17.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 878286 издата од ПУ
Београд на име Ристић Добрила, Вождовац, Београд.
01/034236/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-755 од 15.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 04728156 издата од ПС
Вождовац на име Мићић Маријана, Вождовац, Београд.
01/034237/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-752/17 од 13.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3907405 издата од
ПУ Београд на име Арсенијевић Бранислава, Звездара, Београд.
01/034238/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-750/17 од 06.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003254615 издата од
ПС Раковица на име Серафимовић Вера, Раковица, Београд.
01/034239/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-749/17 од 12.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7465832 издата од
ПС Стари град на име Петковић Милица, Стари град, Београд.
01/034240/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-748 од 12.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006642719 издата од ПС
Врачар на име Миловановић Лана, Вождовац, Београд.
01/034241/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-747 од 12.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005881394 издата од ПС
Вождовац на име Миловановић Ана, Вождовац, Београд.
01/034242/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-796/17 од 21.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006804854 издата од
ПУ Београд на име Миленковић Радосав, Чукарица, Београд.
01/034243/17
Решењем ПУ Београд број 205.1-795/2017 од 21.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7101905 издата од
ПУ Београд на име Перић Ненад, Вождовац, Београд.
01/034244/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-794/17 од 21.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004479564 издата од
ПС Стари град на име Илић Наташа, Звездара, Београд.
01/034245/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-791/17 од 21.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005474995 издата од
ПС Земун на име Међедовић Драган, Нови Београд, Београд.
01/034246/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-792/17 од 21.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004234349 издата од
ПУ Ниш на име Стошић Жаклина, Земун, Београд. 01/034247/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-789/17 од 20.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4814257 издата од
ПС Младеновац на име Вуловић Бојана, Смрдан, Младеновац.
01/034248/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-788/17 од 20.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6339546 издата од
ПС Вождовац на име Ивановић Слађана, Вождовац, Београд.
01/034249/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-786/17 од 20.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 655205 издата од ПС
Земун на име Петковић Младен, Нови Београд, Београд.
01/034250/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-784/17 од 20.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003600871 издата од
ПС Гроцка на име Благић Наташа, Калуђерица, Београд.
01/034251/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-783/17 од 20.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8169561 издата од
ПС Вождовац на име Димитријевић Горан, Палилула, Београд.
01/034252/17
Решењем ПУ Београд број 2051-782/17 од 20.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007615903 издата од ПУ
Београд на име Бјелогрлић Алексеј, Врачар, Београд.
01/034253/17
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Решењем ПУ Београд број 205-1-781/17 од 20.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009396674 издата од
ПС Трговиште на име Стаменковић Дарко, Земун, Београд.
01/034254/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-779/17 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005417625 издата од
ПС Нови Београд на име Станковић Дејан, Палилула, Београд.
01/034255/17
Решењем ПУ Београд број 2051-778/17 од 19.07.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008256749 издата од ПС
Барајево на име Маринковић Ивана, Степојевац, Лазаревац.
01/034256/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-777/17 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008204464 издата од
ПС Звездара на име Михајловић Никола, Звездара, Београд.
01/034257/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-776/17 од 19.07.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003916214 издата од
ПС Земун на име Јовановић Санела, Звездара, Београд.
01/034258/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1737 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007812076 издата од ПУ
Нови Сад на име Милтеновић Немања, Нови Сад, Нови Сад.
01/034259/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1738 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007491182 издата од ПУ
Нови Сад на име Комљеновић Стојанка, Нови Сад, Нови Сад.
01/034260/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1740 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 7949313 издата од ПУ
Нови Сад на име Плавшић Љиљана, Нови Сад, Нови Сад.
01/034261/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1721 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003749604 издата од ПС
Нови Кнежевац на име Лошонц Маргита, Нови Сад, Нови Сад.
01/034262/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1722 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006870915 издата од ПУ
Нови Сад на име Васиљевић Даница, Нови Сад, Нови Сад.
01/034263/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1707 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003682424 издата од ПУ
Нови Сад на име Вукић Бранко, Нови Сад, Нови Сад.
01/034264/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1708 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005221789 издата од ПУ
Нови Сад на име Џолев Драгана, Нови Сад, Нови Сад.
01/034265/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1710 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009264283 издата од ПУ
Нови Сад на име Исаиловић Душан, Нови Сад, Нови Сад.
01/034266/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1711 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005187702 издата од ПУ
Нови Сад на име Недељковић Катарина, Нови Сад, Нови Сад.
01/034267/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1750 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006369585 издата од ПУ
Нови Сад на име Марић Зорица, Нови Сад, Нови Сад.
01/034268/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1751 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008401945 издата од ПУ
Нови Сад на име Стевановић Немања, Нови Сад, Нови Сад.
01/034269/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1741 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003934440 издата од ПУ
Нови Сад на име Ивковић Јелена, Нови Сад, Нови Сад.
01/034270/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1745 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006962640 издата од ПУ
Нови Сад на име Митић Драгана, Нови Сад, Нови Сад.
01/034271/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1749 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009503761 издата од ПУ
Нови Сад на име Јеловац Душан, Нови Сад, Нови Сад.
01/034272/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1747 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004242091 издата од ПУ
Нови Сад на име Гаковић Десанка, Нови Сад, Нови Сад.
01/034273/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1746 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009120887 издата од ПУ
Нови Сад на име Хорват Фрања, Нови Сад, Нови Сад.
01/034274/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1754 од 11.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006871524 издата од ПУ
Нови Сад на име Микић Дарко, Нови Сад, Нови Сад.
01/034275/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1706 од 07.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008159639 издата од ПУ
Нови Сад на име Матић Будимир, Петроварадин, Нови Сад.
01/034276/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1715 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007407990 издата од ПУ
Нови Сад на име Марјановић Марија, Ковиљ, Нови Сад.
01/034277/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1744 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006160272 издата од ПУ
Нови Сад на име Николић Санела, Сремска Каменица, Нови Сад.
01/034278/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1752 од 11.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008482062 издата од ПУ Нови
Сад на име Драгојлов Синиша, Сремска Каменица, Нови Сад.
01/034279/17
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Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1730 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009701520 издата од ПУ
Нови Сад на име Лазаревић Весна, Сремска Каменица, Нови Сад.
01/034280/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1742 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008228855 издата од ПУ
Нови Сад на име Арбулов Стева, Футог, Нови Сад. 01/034281/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1712 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007815623 издата од ПУ
Нови Сад на име Даниловић Јелена, Футог, Нови Сад.
01/034282/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1709 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007041299 издата од ПУ
Нови Сад на име Шобот Душан, Футог, Нови Сад. 01/034283/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1726 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004925047 издата од ПУ
Нови Сад на име Шарац Мира, Футог, Нови Сад. 01/034284/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1713 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007388735 издата од ПУ
Нови Сад на име Филиповић Бранислав, Бегеч, Нови Сад.
01/034285/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1717 од 08.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004244422 издата од ПУ
Нови Сад на име Радуловић Зоран, Каћ, Нови Сад. 01/034286/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1725 од 09.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009403776 издата од ПУ
Нови Сад на име Марковић Лидија, Каћ, Нови Сад.
01/034287/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1743 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004609326 издата од ПУ
Нови Сад на име Тркуља Ранко, Ветерник, Нови Сад.
01/034288/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1753 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006062462 издата од ПУ
Нови Сад на име Орловић Илија, Ветерник, Нови Сад.
01/034289/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1748 од 10.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008623857 издата од ПУ
Нови Сад на име Сили Стева, Буковац, Нови Сад. 01/034290/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-442 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002995967 издата од
ПУ Зрењанин на име Савић Радмила, Чента, Чента.
01/034291/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-440 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004250667 издата од
ПУ Зрењанин на име Буквић Страхиња, Лазарево, Лазарево.
01/034292/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-438 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008421342 издата од
ПУ Зрењанин на име Тапаи Ервин, Зрењанин, Зрењанин.
01/034293/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-441 од 10.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007183420 издата од
ПУ Зрењанин на име Милошевић Драган, Зрењанин, Зрењанин.
01/034294/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5/450 од 15.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 5858312 издата од
ПУ Зрењанин на име Николић Стипо, Меленци, Меленци.
01/034295/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-445 од 15.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008131802 издата од
ПУ Зрењанин на име Ркман Божана, Меленци, Меленци.
01/034296/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-494/17 од 11.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 8500493 издата од
ПУ Краљево на име Милошевић Нада, Краљево, Краљево.
01/034297/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-329 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 5660902 издата од ПУ
Сомбор на име Хаџић Милан, Сомбор, Сомбор.
01/034298/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-328 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 8721033 издата од ПУ
Сомбор на име Гагић Перица, Сомбор, Сомбор.
01/034299/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205/17-330 од 15.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 7881669 издата од
ПУ Сомбор на име Гњатовић Сања, Сомбор, Сомбор.
01/034300/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-335 од 16.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6578242 издата од ПУ
Сомбор на име Лазић Вања, Сомбор, Сомбор.
01/034301/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-333/17 од 16.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3169818 издата од
ПУ Сомбор на име Шијан Душанка, Сомбор, Сомбор.
01/034302/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-324 од 14.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 7184661 издата од ПУ
Сомбор на име Бербер Мирко, Сомбор, Сомбор. 01/034303/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-327 од 15.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 6301943 издата од ПУ Сом
бор на име Антић Зоран, Бачки Моноштор, Бачки Моноштор.
01/034304/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-356/17 од 14.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 4649014 издата од
ПУ Сомбор на име Ретковац Урош, Сомбор, Сомбор.
01/034305/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-325 од 14.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 8901445 издата од ПУ
Сомбор на име Стојанац Јован, Станишић, Станишић.
01/034306/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-337 од 16.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 8242339 издата од ПУ
Сомбор на име Петричевић Себастиен, Бездан, Бездан.
01/034307/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-331 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 8124879 издата од ПУ
Сомбор на име Шандор Зарол, Бездан, Бездан.
01/034308/17
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Решењем ПУ Сомбор број 06-205-332 од 16.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 3463173 издата од ПУ
Сомбор на име Сегеди Корнел, Чонопља, Чонопља.
01/034309/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-334 од 16.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6069696 издата од ПУ
Сомбор на име Обреновић Љуба, Колут, Колут.
01/034310/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-338/17 од 18.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 3186452 издата од
ПУ Сомбор на име Шуша Бранислав, Риђица, Риђица.
01/034311/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-1184/17 од 08.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003832810 издата од
ПС Звездара на име Лазаревић Миодраг, Београд, Београд.
01/034312/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-1180/2017 од 04.08.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005318552 издата од
ПС Звездара на име Сандић Анђелка, Београд, Београд.
01/034313/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-358/2017 од 14.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004465863 издата од ПУ
Бор на име Марковић Саманта, Бор, Бор.
01/034314/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-355/2017 од 14.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008357172 издата од ПУ
Бор на име Матејевић Марија, Бор, Бор.
01/034315/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-357/2017 од 14.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009272602 издата од ПУ
Бор на име Фирановић Драгица, Бор, Бор.
01/034316/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-356/2017 од 14.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003652013 издата од ПУ
Бор на име Новаковић Далибор, Бор, Бор.
01/034317/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-367/2017 од 16.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008015833 издата од ПУ
Бор на име Михајловић Бранислав, Бор, Бор.
01/034318/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-366/2017 од 16.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003263610 издата од ПУ
Бор на име Алексић Богдана, Бор, Бор.
01/034319/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-365/2017 од 16.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004687855 издата од ПУ
Бор на име Бејић Славиша, Бор, Бор.
01/034320/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-359/2017 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004863311 издата од ПУ
Бор на име Станковић Мирко, Шарбановац, Бор. 01/034321/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1756 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006748221 издата од ПУ
Нови Сад на име Жикић Милорад, Нови Сад, Нови Сад.
01/034322/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1757 од 15.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003253351 издата од ПУ Нови
Сад на име Милић Гордана, Нови Сад, Нови Сад.
01/034323/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1759 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006334524 издата од ПУ
Нови Сад на име Драча Вања, Нови Сад, Нови Сад. 01/034324/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1761 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006502783 издата од ПУ
Нови Сад на име Хопић Марко, Нови Сад, Нови Сад. 01/034325/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1764 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007562373 издата од ПУ
Нови Сад на име Богојевић Митар, Нови Сад, Нови Сад.
01/034326/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1765 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004003256 издата од ПУ
Нови Сад на име Сокић Игор, Нови Сад, Нови Сад. 01/034327/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1766 од 15.08.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 009076107 издата од ПУ Нови
Сад на име Славнић Борка, Нови Сад, Нови Сад.
01/034328/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1767 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008107176 издата од ПУ
Нови Сад на име Малешевић Јелена, Нови Сад, Нови Сад.
01/034329/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1768 од 15.08.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008479664 издата од ПУ
Нови Сад на име Гујаш Александар, Нови Сад, Нови Сад.
01/034330/17
– ИСПРАВЕ СТРАНАЦА –
Лична карта за странца број 121/2014 издатa од ПУ Нови
Сад на име Mišić Claudine Odile Danielel, Нови Сад, решењем
ПУ Нови Сад број 121/2014 од 13.09.2017.
03/000144/17
Stephan Fortin, Београд, дипломатска лична карта KAN-852
D 12430 издата од Министарства спољних послова Републике
Србије.
03/000145/17
Angela Beta, Београд, дипломатска лична карта KAN-853 D
12431 издата од Министарства спољних послова Републике Србије.
03/000146/17
Alexandre Dragon Fortin, Београд, дипломатска лична карта
KAN-854 D 12432 издата од Министарства спољних послова Ре
публике Србије.
03/000147/17
Audrey Francoise Lucette Simeon, Београд, службена лична
карта FR-416 S 08427 издата од Министарства спољних послова
Републике Србије.
03/000148/17
Лична карта за странца број 11647 издатa од ПУ Београд
– Управе за странце на име Hong Li, Београд, решењем ПУ Бео
град – Управе за странце број 26.2-8137 од 06.09.2017.
03/000149/17
– СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ –
Витас Александар, Нови Београд, војна књижица издата од
Војног одсека Нови Београд.
04/000437/17
Ћопић Светлана, Словац, ИД картица број 000127986 изда
та од ВМА у Београду.
04/000438/17
Јаковљевић Тијана, Нови Сад, судијска легитимација број
I-1-59/16-10 издата од стране Основног суда у Новом Саду.
04/000439/17

84 / 20. IХ 2017.
Јеремић Давид, Земун, војна књижица.
04/000440/17
Радовановић Радован, Смедеревска Паланка, легитимација
туристичког водича број 1953 издата од Министарства трговине
туризма и телекомуникација Републике Србије.
04/000441/17
Масловарић Драган, Београд, службена легитимација број
2504/16 издата од Министарства финансија-Пореске управе, фи
лијала Алексинац.
04/000442/17
– МЕНИЦЕ И ЧЕКОВИ –
Краљ Бранислава, Суботица, чек/ови бр. 93421774 издат/и
од AIK bankе a.d.
05/003870/17
Краљ Бранислава, Суботица, чек/ови бр. 93433050 издат/и
од AIK bankе a.d.
05/003871/17
Мартиновић
Слободанка,
Београд,
чек/ови
бр.
0000162883870, 0000162883888, 0000162883896. издат/и од Ban
ca Intesa a.d.
05/003872/17
Kрстић Слободанка, Чачак, чек/ови бр. 0000118557750 из
дат/и од Banca Intesa a.d.
05/003873/17
Влаисављевић Дмитар, Београд, чек/ови бр. 0000247052814
и 0000247052822 издат/и од Комерцијалне банке а.д.
05/003874/17
Максимовић Светлана, Бајина Башта, чек/ови бр.
0000114174766 издат/и од Banca Intesa a.d.
05/003875/17
Максимовић Светлана, Бајина Башта, чек/ови бр.
0000114174774 издат/и од Banca Intesa a.d.
05/003876/17
Максимовић Светлана, Бајина Башта, чек/ови бр.
000013206591 издат/и од Banca Intesa a.d.
05/003877/17
Змановић Манчић Антонела, Београд, чек/ови бр.
64460897 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003878/17
Кораћ Момчило, Суботица, чек/ови бр. 0000083601880 из
дат/и од Banca Intesa a.d.
05/003879/17
Јаредић Јефта, Београд Раковица, чек/ови бр. 0000219165529,
0000219165537 издат/и од Комерцијалне банке а.д. 05/003880/17
Ружић Рената, Ниш, чек/ови бр. 0000141750976 издат/и од
Banca Intesa a.d.
05/003881/17
Срећковић Ружа, Раковица, чек/ови бр. 46816323 издат/и
од Банка Поштанска штедионица АД Београд.
05/003882/17
Срећковић Ружа, Раковица, чек/ови бр. 46816374 издат/и
од Банка Поштанска штедионица АД Београд.
05/003883/17
Срећковић Ружа, Раковица, чек/ови бр. 46816382 издат/и
од Банка Поштанска штедионица АД Београд.
05/003884/17
Срећковић Ружа, Раковица, чек/ови бр. 46816390 издат/и
од Банка Поштанска штедионица АД Београд.
05/003885/17
Срећковић Ружа, Раковица, чек/ови бр. 46816404 издат/и
од Банка Поштанска штедионица АД Београд.
05/003886/17
Милосављевић Јелена, Београд, чек/ови бр. 000169082773
издат/и од Banca Intesa a.d.
05/003887/17
Милосављевић Јелена, Београд, чек/ови бр. 0000169082781
издат/и од Banca Intesa a.d.
05/003888/17
Милосављевић Јелена, Београд, чек/ови бр. 0000169082807
издат/и од Banca Intesa a.d.
05/003889/17
Онешћук Џејн, Глогоњ, чек/ови бр. 159979830, 159979848,
159979855 издат/и од Banca Intesa a.d.
05/003890/17
Милосављевић Јелена, Београд, чек/ови бр. 0000169082815
издат/и од Banca Intesa a.d.
05/003891/17
Пренд Мехмети, Београд, чек/ови бр. 63162710 издат/и од
Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003892/17
Пренд Мехмети, Београд, чек/ови бр. 63162728 издат/и од
Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003893/17
Пренд Мехмети, Београд, чек/ови бр. 63162736 издат/и од
Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003894/17
Пренд Мехмети, Београд, чек/ови бр. 63162744 издат/и од
Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003895/17
Пренд Мехмети, Београд, чек/ови бр. 63162752 издат/и од
Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003896/17
Пренд Мехмети, Београд, чек/ови бр. 63162760 издат/и од
Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003897/17
Пренд Мехмети, Београд, чек/ови бр. 63162779 издат/и од
Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003898/17
Пренд Мехмети, Београд, чек/ови бр. 63162787 издат/и од
Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003899/17
Пренд Мехмети, Београд, чек/ови бр. 63162795 издат/и од
Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003900/17
Пренд Мехмети, Београд, чек/ови бр. 63162809 издат/и од
Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003901/17
Дебељаковић Ненад, Крушевац, чек/ови бр. 2602454 из
дат/и од Banca Intesa a.d.
05/003902/17
Павловић Марко, Вождовац, чек/ови бр. 0000162416655
издат/и од Banca Intesa a.d.
05/003903/17
Драгишић Наташа, Нови Београд, чек/ови бр. 5385627 из
дат/и од Raiffeisen bank a.d.
05/003904/17
Савчић Евелина, Рума, чек/ови бр. 0000119626794 издат/и
од Banca Intesa a.d.
05/003905/17
Гуранов Милена, Зрењанин, чек/ови бр. 0000106803976 из
дат/и од Banca Intesa a.d.
05/003906/17
Цимбаљевић Лидија, Чукарица, чек/ови бр. 0000002055804;
0000002055812; 0000002055820; 0000002055838; 0000002055846
издат/и од Eurobank a.d.
05/003907/17
Ђурковић Никола, Крагујевац, чек/ови бр. 0000164325664
издат/и од Banca Intesa a.d.
05/003908/17
Шет Миша, Бела Црква, чек/ови бр. 0000031583933 из
дат/и од Banca Intesa a.d.
05/003909/17
Шет Миша, Бела Црква, чек/ови бр. 0000031583941 из
дат/и од Banca Intesa a.d.
05/003910/17
Шет Миша, Бела Црква, чек/ови бр. 0000031583958 из
дат/и од Banca Intesa a.d.
05/003911/17
Чоловић Гордана, Лазаревац, чек/ови бр. 0000064253719
издат/и од Banca Intesa a.d.
05/003912/17
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Васиљевић Мирка, Београд, чек/ови бр. 0000083172866 из
дат/и од Banca Intesa a.d.
05/003913/17
Станојевић Смиљана, Рипањ, чек/ови бр. 50152812 издат/и
од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003914/17
Станојевић Смиљана, Рипањ, чек/ови бр. 50152820 издат/и
од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003915/17
Станојевић Смиљана, Рипањ, чек/ови бр. 50152839 издат/и
од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003916/17
Станојевић Смиљана, Рипањ, чек/ови бр. 50152847 издат/и
од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003917/17
Станојевић Смиљана, Рипањ, чек/ови бр. 50152855 издат/и
од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003918/17
Милосављевић Даница, Борча, чек/ови бр. 4279286 издат/и
од Raiffeisen bank a.d.
05/003919/17
Милосављевић Даница, Борча, чек/ови бр. 4279287 издат/и
од Raiffeisen bank a.d.
05/003920/17
Томић Дамјан, Београд, чек/ови бр. 0000233974997 издат/и
од Комерцијалне банке а.д.
05/003921/17
Томић Дамјан, Београд, чек/ови бр. 0000233975002 издат/и
од Комерцијалне банке а.д.
05/003922/17
Савић Биљана, Чукарица, чек/ови бр. 0000003371626 из
дат/и од Banca Intesa a.d.
05/003923/17
Милутиновић Мирослав, Смедеревска Паланка, чек/ови
бр. 0000117526335 издат/и од Banca Intesa a.d.
05/003924/17
Божанић Ерика, Нови Бечеј, чек/ови бр. 0075257030 из
дат/и од Banca Intesa a.d.
05/003925/17
Стојиљковић Миодраг, Београд, чек/ови бр. 0000159684653
издат/и од Banca Intesa a.d.
05/003926/17
Берзати Мира, Нови Београд, чек/ови бр. 7093621,
7093622, 7093623 издат/и од Raiffeisen bank a.d.
05/003927/17
Филиповић Миодраг, Београд, чек/ови бр. 42774820, 839,
847, 863, 871, 898 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/003928/17
Ђуричић Милорад, Смедерево, чек/ови бр. 3432637 из
дат/и од Erste banke a.d.
05/003929/17
Ђуричић Милорад, Смедерево, чек/ови бр. 3432638 из
дат/и од Erste banke a.d.
05/003930/17
Ђуричић Милорад, Смедерево, чек/ови бр. 3432639 из
дат/и од Erste banke a.d.
05/003931/17
Ђуричић Милорад, Смедерево, чек/ови бр. 3432640 из
дат/и од Erste banke a.d.
05/003932/17
Ђуричић Милорад, Смедерево, чек/ови бр. 3432641 из
дат/и од Еrste bank a.d.
05/003933/17
Ђуричић Милорад, Смедерево, чек/ови бр. 3432642 из
дат/и од Еrste bank a.d.
05/003934/17
Ђуричић Милорад, Смедерево, чек/ови бр. 3432643 из
дат/и од Еrste bank a.d.
05/003935/17
Братановић Бојана, Београд, чек/ови бр. 6853146, 6853147,
6853148, 6853149, 6853150 издат/и од Raiffeisen bank a.d.
05/003936/17
Грујић Милица, Нови Београд, чек/ови бр. 5720116 издат/и
од Raiffeisen bank a.d.
05/003937/17
Шкријељ Сафет, Тутин, чек/ови бр. 0000033782483 издат/и
од Banca Intesa a.d.
05/003938/17
Шкријељ Сафет, Тутин, чек/ови бр. 0000051696292 издат/и
од Banca Intesa a.d.
05/003939/17
Шкријељ Сафет, Тутин, чек/ови бр. 0000059025890 издат/и
од Banca Intesa a.d.
05/003940/17
– ДОКУМЕНТИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА –
Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФО Зајечар, Зајечар,
зелена/е карта/е бр. 06407823 издата/е од Компаније Дунав оси
гурања а.д.о. ГФО Зајечар.
06/000926/17
Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФО Зајечар, Зајечар,
зелена/е карта/е бр. 06407824 издата/е од Компаније Дунав оси
гурања а.д.о. ГФО Зајечар.
06/000927/17
Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФО Зајечар, Зајечар,
зелена/е карта/е бр. 06407825 издата/е од Компаније Дунав оси
гурања а.д.о. ГФО Зајечар.
06/000928/17
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд, полиса/е аутоод
говорности – добровољна незгода број, бр. 882153, 884944 изда
та/е од Generali osiguranja Srbija a.d.o.
06/000929/17
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд, полиса/е ауто плус,
бр. 710364, 712611 издата/е од Generali osiguranja Srbija a.d.o.
06/000930/17
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд, зелена/е карта/е
бр. 6032919, 6102850 издата/е од Generali osiguranja Srbija a.d.o.
06/000931/17
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд, полиса/е аутоод
говорности, бр. 238039093, 243362365, 240781526, 243556214
издата/е од Generali osiguranja Srbija a.d.o.
06/000932/17
– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА –
Џељадиновић Данијел, Суботица, сведочанство/а VII раз
реда ОШ „Матко Вуковић” у Суботици.
07/003641/17
Грашић Далиборка, Крушевац, сведочанство/а ОШ „Бран
ко Радичевић” у Крушевцу.
07/003642/17
Касуми Ферадин, Сремчица, ђачка књижица I циклуса ОШ
„Вук Караџић” у Сремчици.
07/003643/17
Николић Срђан, Нови Сад, сведочанство/а о завршеном
основном образовању ОШ „Свети Сава” у Новом Саду.
07/003644/17
Николић Срђан, Нови Сад, уверење о матурском испиту
ОШ „Свети Сава” у Новом Саду.
07/003645/17
Ристић Ненад, Палилула, сведочанство/а VIII разреда ОШ
„Браћа Стаменковић” у Београду.
07/003646/17
Сабо Ханђа Дорис, Суботица, сведочанство/а ОШ „Боса
Милићевић” у Новом Жединку.
07/003647/17

Теодосијевић Аљоша, Нови Сад, сведочанство/а V разреда
ОШ „Васе Стајића” у Новом Саду.
07/003648/17
Теодосијевић Аљоша, Нови Сад, сведочанство/а VI разре
да ОШ „Мирослав Мика Антић” у Новом Саду.
07/003649/17
Марковић Тања, Младеновац, сведочанство/а ОШ „Мом
чило Живојиновић” у Младеновцу.
07/003650/17
Васовић Зоран, Чачак, сведочанство/а VIII разреда ОШ
„Милица Павловић” у Чачку.
07/003651/17
Ранђеловић Милан, Гушевац, сведочанство/а ОШ „Добри
ла Стамболић” у Сврљигу.
07/003652/17
Димић Јована, Лесковац, сведочанство/а ОШ „Радоје До
мановић” у Манојловцу.
07/003653/17
Јовића Стојановић, Суботица, сведочанство/а VIII разредa
деловодни број 51-137/8 од 11.06.1999. год издато од старане
Школе за основно образовање одраслих при Отвореном универ
зитету у Суботици.
07/003654/17
Сламарски Душан, Вршац, сведочанство/а о завршеном II
разреду ОШ „Бранко Радичевић” у Уљми.
07/003655/17
Дивљаков Јован, Вршац, сведочанство/а о завршеном VIII
разреду ОШ „Вук Караџић” у Вршцу.
07/003656/17
Гавриловић Вања, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ
„Змај Јова Јовановић” у Београду.
07/003657/17
Карадаревић Предраг, Ужице, сведочанство/а Прве основ
не школе „Краљ Петар Други” у Ужицу.
07/003658/17
Маринковић Саша, Београд, сведочанство/а ОШ „Јован
Стерија Поповић” у Београду.
07/003659/17
Богућанин Хајро, Банатски Брестовац, сведочанство/а ОШ
„Олга Петров” у Банатском Брестовцу.
07/003660/17
Таир овић Слађана, Крушевац, сведочанство/а ОШ „Драго
мир Марковић” у Крушевцу.
07/003661/17
Илић Горан, Земун, сведочанство/а о завршеном VIII раз
реду OШ „Сутјеска” у Београду.
07/003662/17
Веребеш Елеонора, Суботица, сведочанство/а ОШ „Ђуро
Салај” у Суботици.
07/003663/17
Анђелковић Милица`, Корман, сведочанство/а ОШ „Стојан
Живковић Столе” у Трњану.
07/003664/17
Ђуров Миодраг, Велики Поповић, сведочанство/а ОШ
„Стеван Синђелић” у Великом Поповићу.
07/003665/17
Бранковић Милош, Рача, сведочанство/а ОШ „Карађорђе”
у Рачи.
07/003666/17
Петрић Борис, Нови Београд, сведочанство/а о завршеном
основном образовању ОШ „Бранко Пешић” у Земуну.
07/003667/17
Стефановић Петар, Крушевац, сведочанство/а ОШ „Драго
мир Марковић” у Крушевцу.
07/003668/17
Миловановић Милош, Београд, сведочанство/а V разреда
издато од ОШ „Доктор Арчибалд Рајс” у Београду. 07/003669/17
Рашидовски Светлана, Ковиљ, сведочанство/а о завршеној
ОШ „Лаза Костић” у Ковиљу.
07/003670/17
Васић Саша, Крушевац, сведочанство/а ОШ „Јован Јовано
вић Змај” у Крушевцу.
07/003671/17
Палежевић Милош, Прово, сведочанство/а VII разреда ОШ
„Јован Цвијић” у Дебрцу.
07/003672/17
Палежевић Милош, Прово, сведочанство/а VIII разреда
ОШ „Јован Цвијић” у Дебрцу.
07/003673/17
Палежевић Милош, Прово, сведочанство/а V разреда ОШ
„Јован Цвијић” у Дебрцу.
07/003674/17
Палежевић Милош, Прово, сведочанство/а VI разреда ОШ
„Јован Цвијић” у Дебрцу.
07/003675/17
Ђорђевић Кристина, Крагујевац, сведочанство/а V разреда
ОШ „Јован Поповић” у Крагујевцу.
07/003676/17
Ђорђевић Кристина, Крагујевац, сведочанство/а VI разре
да ОШ „Јован Поповић” у Крагујевцу.
07/003677/17
Ђорђевић Кристина, Крагујевац, сведочанство/а VII разре
да ОШ „Јован Поповић” у Крагујевцу.
07/003678/17
Ђорђевић Кристина, Крагујевац, сведочанство/а VIII раз
реда ОШ „Јован Поповић” у Крагујевцу.
07/003679/17
Сефај Синан, Звездара, сведочанство/а V разреда ОШ „Де
спот Стефан Лазаревић” у Београду.
07/003680/17
Баџић Анита, Прахово, сведочанство/а ОШ „Павле Илић –
Вељко” у Прахову.
07/003681/17
Абибе Зорјани, Фекетић, сведочанство/а V разреда ОШ
„Никола Ђурковић” у Фекетићу.
07/003682/17
Бура Милан, Сурчин, сведочанство/а о завршеној ОШ
„1300 каплара” у Београду, бр. 365/2005.
07/003683/17
Тодоровић Вукашин, Вршац, сведочанство/а ОШ „Паја Јо
вановић” у Вршцу.
07/003684/17
Пантић Саша, Браничево, сведочанство/а ОШ „Вељко Ду
гошевић” у Браничеву.
07/003685/17
Томић Радосав, Стајићево, сведочанство/а ОШ „Свети Са
ва” у Стајићевом.
07/003686/17
Мирков Јовица, Ново Милошево, уверење о завршеној ОШ
„Др Ђорђе Јовановић” у Новом Милошеву.
07/003687/17
– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА –
Затежић Весна, Чачак, сведочанство/а III разреда Машин
ско саобраћајне школе у Чачку.
08/009483/17
Пауновић Милутин, Београд, диплома Техничке ПТТ шко
ле у Београду.
08/009484/17
Јокић Урош, Чачак, сведочанство/а I разреда Машинско са
обраћајне школе у Чачку.
08/009485/17
Мустафа Авни, Обилић, сведочанство/а I разреда Економ
ске школе у Лапљем селу – Племетина.
08/009486/17
Јокић Урош, Чачак, сведочанство/а II разреда Машинско
саобраћајне школе у Чачку.
08/009487/17
Живковић Јована, Крагујевац, диплома Прве техничке
школе у Крагујевцу.
08/009488/17
Мустафа Авни, Обилић, сведочанство/а II разреда Економ
ске школе у Лапљем селу – Племетина.
08/009489/17
Мустафа Авни, Обилић, сведочанство/а III разреда Еко
номске школе у Лапљем селу – Племетина.
08/009490/17
Дајић Александар, Сарајево, диплома Техничке школе у
Младеновцу, бр. 617/1996.
08/009491/17
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Мустафа Авни, Обилић, сведочанство/а IV разред Економ
ске школе у Лапљем селу – Племетина.
08/009492/17
Кијац Весна, Нови Сад, диплома Мaшинске школе у Но
вом Саду.
08/009493/17
Шестић Огњен, Београд, сведочанство/а II и III разреда
вандредног школовања средње Десете гимназије „Михајло Пу
пин” у Београду.
08/009494/17
Зрилић Игор, Београд, диплома Трговачке школе у Београду.
08/009495/17
Срејић Марко, Београд, Палилула, ђачка књижица Шесте
београдске гимназије.
08/009496/17
Миливојевић Марко, Београд, диплома Техничке школе у
Железнику.
08/009497/17
Арсенијевић Бојан, Краљево, сведочанство/а о завршеном
I, II и III разреду ЕСТШ „Никола Тесла” у Краљеву, смер возач
моторних возила.
08/009498/17
Милић Јовица, Земун, сведочанство/а II разреда Електро
техничке школе у Земуну.
08/009499/17
Недељковић Жарко, Чукарица, диплома III степенаТехнич
ке школе у Железнику.
08/009500/17
Томовић Драган, Чачак, сведочанство/а I разреда Машин
ско саобраћајне школе у Чачку.
08/009501/17
Томовић Драган, Чачак, сведочанство/а II разреда Машин
ско саобраћајне школе у Чачку.
08/009502/17
Пејкић Владан, Нересница, диплома Техничке школе у
Мајданпеку.
08/009503/17
Ступар Милан, Кикинда, диплома Техничке школе у Ки
кинди.
08/009504/17
Михајловић Војислав, Нови Сад, диплома средње Грађе
винске школе у Новом Саду.
08/009505/17
Лукић Милан, Нови Београд, диплома Десете београдске
гимназије „Михајло Пупин”.
08/009506/17
Коларски Мирољуб, Црепаја, диплома Машинске школе у
Панчеву.
08/009507/17
Петровић Јелена, Палилула, диплома Земунске гимназије,
природно-математички смер.
08/009508/17
Имшировић Самир, Београд, диплома Војне школе.
08/009509/17
Лукић Кристијан, Гроцка, сведочанство/а III разреда Тех
ничке школе ГСП у Београду.
08/009510/17
Благојевић Марко, Крагујевац, диплома Политехничке
школе у Крагујевцу.
08/009511/17
Варјачић Ивица, Крагујевац, диплома Техничке школе за
машинство и саобраћај у Крагујевцу.
08/009512/17
Марковић Бранислав, Рипањ, диплома МОЦ „Радоје Да
кић” у Београду, дел. бр. 1655/118-66/1983.
08/009513/17
Новосел Стефан, Обреновац, диплома Пољопривредно хе
мијске школе у Обреновцу.
08/009514/17
Јовановић Владимир, Борча, сведочанство/а II разреда
ГСП школе у Београду.
08/009515/17
Каруповић Ђорђе, Бабушница, сведочанство/а I разреда
Пољопривредно шумарске школе „Јосиф Панчић” у Сурдулици.
08/009516/17
Стојановић Татјана, Панчево, сведочанство/а IV разреда
Педагошке академије за образовање наставника разредне наста
ве у Београду.
08/009517/17
Капуровић Ђорђе, Бабушница, сведочанство/а II разреда
Пољопривредно шумарске школе „Јосиф Панчић” у Сурдулици.
08/009518/17
Капуровић Ђорђе, Бабушница, сведочанство/а III разреда
Пољопривредно шумарске школе „Јосиф Панчић” у Сурдулици.
08/009519/17
Капуровић Ђорђе, Бабушница, сведочанство/а IV разреда
Пољопривредно шумарске школе „Јосиф Панчић” у Сурдулици.
08/009520/17
Деспотов Биљана, Београд, диплома о завршеној Пољо
привредној школи „Вршац” у Вршцу.
08/009521/17
Капуровић Ђорђе, Бабушница, диплома Пољопривредно
шумарске школе „Јосиф Панчић” у Сурдулици.
08/009522/17
Фратуцан Небојша, Нови Сад, диплома Електротехничке
школе „Михајло Пупин” у Новом Саду.
08/009523/17
Којић Маријана, Јагодина, диплома ЕТШ „Славка Ђурђе
вић” у Јагодини.
08/009524/17
Ковачевић Никола, Београд, диплома АТШ у Београду.
08/009525/17
Петровић Зоран, Раковица, диплома Саобраћајно-техничке
школе у Земуну, смер друмски саобраћај.
08/009526/17
Јовановић Марија, Крагујевац, диплома Прве крагујевачке
гимназије.
08/009527/17
Латас Зоран, Нови Сад, диплома Грађевинске школе „4.
јул” у Новом Саду.
08/009528/17
Златковић Бојан, Београд, сведочанство/а I разреда Ма
шинске школе „Радоје Дакић” у Београду.
08/009529/17
Гонди Милија, Земун, диплома Саобраћајно-техничке шко
ле у Земуну, смер возач моторних возила.
08/009530/17
Пауновић Милутин, Београд, сведочанство/а III и IV разре
да Техничке ПТТ школе у Београду, шк. 87/88 и 88-89.
08/009531/17
Веселиновић Јасмина, Београд, сведочанство/а I разреда
Средње текстилне школе у Београду.
08/009532/17
Стаменковић Бориша, Нови Београд, диплома СШ Саобра
ћајно техничке школе у Београду.
08/009533/17
Веселиновић Јасмина, Београд, сведочанство/а II разреда
Средње текстилне школе у Београду.
08/009534/17
Младеновић Михајло, Београд, диплома Трговачке школе у
Београду.
08/009535/17
Мухи Ерне, Вршац, диплома ШЦ „Никола Тесла” у Вршцу.
08/009536/17
Миуца Стиви, Вршац, диплома ШЦ „Никола Тесла” у Вршцу.
08/009537/17
Радмановић Дарко, Вршац, диплома ШЦ „Никола Тесла” у
Вршцу.
08/009538/17
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Обреновић Александра, Вршац, диплома ШЦ „Никола Те
сла” у Вршцу.
08/009539/17
Рашић Бојан, Врбас, диплома Средње школе „4. јули” у Врбасу.
08/009540/17
Недовић Итана, Врбас, сведочанство/а I разреда Средње
школе „4. јули” у Врбасу.
08/009541/17
Курћубић Миломир, Земун, диплома Школског центра
ПТТ у Београду.
08/009542/17
Јевтић Никола, Ваљево, диплома Средње школе.
08/009543/17
Величковић Зоран, Зрењанин, диплома Пољопривредне
школе у Зрењанину.
08/009544/17
Бачиловић Роберт, Бор, диплома РОЦ „Иво Лола Рибар” у
Бору.
08/009545/17
Прелевић Рајко, Змајево, диплома средње Саобраћајне
школе „Пинки” у Новом Саду.
08/009546/17
Стојановић Милош, Ћићевац, диплома Техничке школе у
Варварину.
08/009547/17
Овука Саша, Нови Сад, диплома Народног унивезитета
„Браћа Стаменковић” у Београду.
08/009548/17
Младеновић Марина, Ниш, диплома Гимназије „Бора
Станковић” у Нишу, школске 1979.
08/009549/17
Божовић Томислав, Ужице, диплома о положеном испиту
за такси возача ТШ „Радоје Љубичић” у Ужицеу. 08/009550/17
Панић Мирослав, Ратково, диплома о завршеној ЕТШ
„Михајло Пупин” у Новом Саду.
08/009551/17
Стојановић Јелена, Ниш, сведочанство/а I разреда Мизичке
школе у Нишу, школске 1989/90.
08/009552/17
Бегановић Сузана, Барајево, диплома Политеехничке ака
демије у Новом Београду, бр. 02-436.
08/009553/17
Стојановић Јелена, Ниш, сведочанство/а II разреда Музич
ке школе у Нишу, школске 1990/91.
08/009554/17
Стојановић Јелена, Ниш, сведочанство/а III разреда Му
зичке школе у Нишу, школске 1991/92.
08/009555/17
Јовановић Предраг, Смедерево, диплома Техничке школе у
Смедереву.
08/009556/17
Стојановић Јелена, Ниш, сведочанство/а IV разреда Му
зичке школе у Нишу, школске 1992/93.
08/009557/17
Љубисављевић Љиљана, Смедерево, диплома Техничке
школе у Смедереву.
08/009558/17
Милутиновић Славица, Смедерево, диплома Техничке
школе у Смедереву.
08/009559/17
Петровић Ненад, Смедерево, сведочанство/а IV разреда
Техничке школе у Смедереву.
08/009560/17
Петровић Ненад, Смедерево, диплома Техничке школе у
Смедереву.
08/009561/17
Круези Милица, Смедерево, сведочанство/а II разреда Тех
ничке школе у Смедереву.
08/009562/17
Савић Мирослав, Радинац, диплома Техничке школе у
Смедереву.
08/009563/17
Матић Драган, Бања Ковиљача, сведочанство/а I разреда
средње школе.
08/009564/17
Матић Драган, Бања Ковиљача, сведочанство/а II разреда
средње школе.
08/009565/17
Матић Драган, Бања Ковиљача, сведочанство/а III разреда
средње школе.
08/009566/17
Матић Драган, Бања Ковиљача, сведочанство/а IV разреда
средње школе.
08/009567/17
Матић Драган, Бања Ковиљача, диплома средње школе.
08/009568/17
Вељковић Никола, Београд, диплома Машинске школе „Ра
доје Дакић” у Раковици.
08/009569/17
Јанчић Иван, Велика Плана, диплома Пољопривредне шко
ле у Крњачи.
08/009570/17
Филиповић Филип, Стари град, диплома Четрнаесте бео
градске гимназије.
08/009571/17
Вујичић Нина, Ниш, диплома Медицинске школе „Др Ми
ленко Хаџић” у Нишу, смер лабораторијски техничар, школске
2013/14.
08/009572/17
Ицић Слађана, Смедерево, сведочанство/а I разреда Меди
цинске школе у Пожаревцу.
08/009573/17
Ицић Слађана, Смедерево, сведочанство/а II разреда Меди
цинске школе у Пожаревцу.
08/009574/17
Ицић Слађана, Смедерево, сведочанство/а III разреда Ме
дицинске школе у Пожаревцу.
08/009575/17
Ицић Слађана, Смедерево, сведочанство/а IV разреда Ме
дицинске школе у Пожаревцу.
08/009576/17
Пожоњи Давид, Бечеј, диплома Техничке школе у Бечеју.
08/009577/17
Биришић Бранко, Мајданпек, диплома Техничке школе у
Мајданпеку.
08/009578/17
Вујисић Татјана, Београд, сведочанство/а I разреда Желе
зничко oбразовног центра у Београду.
08/009579/17
Вујисић Татјана, Београд, сведочанство/а II разреда Желе
зничко образовног центра у Београду.
08/009580/17
Костић Братислав, Вучје, диплома Средње школе „Свето
зар Крстић-Тоза” у Вучју.
08/009581/17
Димитријевић Саша, Крагујевац, диплома Машинско сао
браћајне школе „Застава” у Крагујевцу.
08/009582/17
Вујисић Татјана, Београд, сведочанство/а III разреда Желе
зничко образовног центра у Београду.
08/009583/17
Вујисић Татјана, Београд, сведочанство/а IV разреда Желе
зничко образовног центра у Београду.
08/009584/17
Трифунчевић Миланко, Нови Сад, сведочанство/а I и II
разреда Економске школе „Светозар Милетић” у Новом Саду.
08/009585/17
Вујисић Татјана, Београд, диплома о завршеној школи Же
лезничко образовном центру у Београду.
08/009586/17
– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА –
Дукић Маја, Гроцка, диплома Факултетa хуманистичких
наука Интернационалог универзитета у Новом Пазару.
09/001467/17
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Кркушић Мерјем, Нови Пазар, студентска књижица – ин
декс Државног универзитета у Новом Пазару, бр. 24-012/12.
09/001469/17
Алексић Ивана, Београд, студентска књижица – индекс Бе
оградске пословне школе, бр. 2C1-0265-14.
09/001470/17
Стојановић Љиљана, Нови Београд, диплома Високе здрав
ствене школе струковних студија у Београду, бр. 2749/90.
09/001471/17
Ристић Владимир, Београд, студентска књижица – ин
декс Архитектонског факултета Универзитета у Београду, бр.
2016/11101.
09/001472/17
Бајић Ђорђе, Палилула, студентска књижица – индекс
Електротехничког факултета у Београду.
09/001473/17
Мрљеш Божидар, Нови Пазар, студентска књижица – ин
декс Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, бр.
2012/0012.
09/001474/17
Товиловић Стефан, Београд, студентска књижица – индекс
Факултета за информатику и рачуноводство Сингидунум у Бео
граду, бр. 2013/201012.
09/001475/17
Аранђеловић Милан, Београд, студентска књижица – ин
декс Правног факултета у Београду, бр. 831/12.
09/001476/17
Краговић Марија, Косовска Митровица, студентска књи
жица – индекс Правног факултета Универзитета у Приштини.
09/001477/17
Васић Саша, Приштина, студентска књижица – индекс
ФТН – Електро техника, бр. 19/03.
09/001478/17
Милошевић Стела, Лозница, диплома Више медицинске
школе у Земуну.
09/001479/17
Бошњак Јелена, Нови Сад, студентска књижица – индекс
Високо пословне школе струковних студија у Новом Саду, бр.
209/13 FR.
09/001480/17
Траживук Славица, Београд, диплома Високе туристичке
школе струковних студија, бр. 67/2014.
09/001481/17
Лукић Вукашин, Београд, студентска књижица – индекс
Факултета организационих наука у Београду, бр. 0355/16.
09/001482/17
Нешковић Невена, Нови Београд, студентска књижица –
индекс Пољопривредног факултета у Земуну, бр. ТА 11/296.
09/001483/17
Вуловић Наташа, Зрењанин, студентска књижица – индекс
Више медицинске школе у Земуну, бр. 106787.
09/001484/17
Миливојевић Стефан, Београд, студентска књижица – ин
декс Београдске политехничке школе у Београду. 09/001486/17
Дундић Милана, Панчево, студентска књижица – ин
декс Електротехничког факултета Универзитета у Београду, бр.
0426/15.
09/001487/17
Шкеро Маријана, Чукарица, диплома Високе туристичке
школе у Београду.
09/001488/17
Винчић Душко, Шабац, диплома Више педагошке школе у
Шапцу.
09/001489/17
Петковић Синиша Лела, Костолац, диплома Високе тури
стичке школе струковних студија у Београду, бр. 4/2016.
09/001490/17
Мирковић Драгутин Јелена, Смедерево, диплома Високе
туристичке школе струковних студија у Београду, бр. 31/2016.
09/001491/17
Даниловић Радован, Футог, студентска књижица – индекс
Правног факултета у Новом Саду, бр. 58306.
09/001492/17
Станић Мирко, Земун, студентска књижица – индекс Бео
градске пословне школе.
09/001493/17
Узелац Александар, Инђија, студентска књижица – индекс
Факултетa за међународну економију „Џон Незбит”, ЕО21/10.
09/001494/17
Грбић Бранислав, Зрењанин, студентска књижица – индекс
Електротехничког факултета у Београду.
09/001495/17
Богдановић Срђа, Чачак, студентска књижица – индекс
Филолошког факултета у Београду, бр. 201601217. 09/001496/17
Димитријевић Милица, Ниш, студентска књижица – ин
декс Правног факултета у Нишу, бр. 093/11.
09/001497/17
Љуботина Александар, Нови Сад, диплома Факултета тех
ничких наука у Новом Саду, бр. 012-2784/М.
09/001499/17
Јовић Јелена, Салаш, диплома Високе туристичке школе
струковних студија у Београду.
09/001500/17
– ПЕЧАТИ –
Cad/Cam inženjering, Рума, печат правоугаоног облика ис
писан латиничним текстом: MILOŠ MAROJEVIĆ pr; AGENCIJA
ZA KONSTRUISANJE I; INŽENJERING; CAD/CAM INŽENJE
RING; RUMA.
10/000244/17
– РАЗНО –
Ивановић Стево, Краљево, тахографска картица број SRB
0000008159000, издата од Дунав осигурања у Краљеву.
11/003996/17
LD Trans, Чачак, дозвола за међународни јавни транспорт
RO bt бр. 053152, издата од Министрства грађевинарства, сао
браћаја и инфраструктуре.
11/003997/17
Шошевић Магдалена, Крушевац, легитимација интерно
расељеног лица бр. 80381-01-00490, издата 25.03.2000. године у
Сомбору.
11/003998/17
Magtrans d.o.o., Нови Београд, дозвола за међународни
транспорт И т бр. 109933 издатан од Министарства грађевинар
ства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/003999/17
Transport Komerc d.o.o., Суботица, дозвола за међународни
транспорт RUS b 786487, издата од Министарства грађевинар
ства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/004000/17
Крковић Драган, Земун, изегличка легитимација издата од
СО Земун.
11/004001/17
Ekosped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни тран
спорт HR uni e2 3133, издата од Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
11/004002/17
Ekosped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни тран
спорт HR uni e2 3139, издата од Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
11/004003/17

20. септембар 2017.
8) Раствор NaOH (3.4.) изражен као вредност бора (B)
У чашу од 400 ml одпипетирати 20 ml (2,0 mg B) калибрацио
ног раствора (3.5.) и додати неколико капи индикатора метил црве
ног (3.1.). Додати 3 g натријум-хлорида (3.7.) и раствор хлороводо
ничне киселине (3.2.) до тачке промене боје раствора индикатора
(3.1.). Допунити запремину до око 150 ml и постепено загревати
до кључања да би се елиминисао угљен-диоксид. Оставити да се
охлади. Ставити чашу на магнетну мешалицу (4.2.) и увести пред
ходно калибрисане електроде pH-метра (4.1.). Подесити pH на тач
но 6,3, прво са 0,5 mol/l раствором натријум-хидроксида (4.3.), а
затим са 0,025 mol/l стандардним раствором натријум-хидроксида
(3.4.). Додати 20 g D-manitola (3.6.), потпуно растворити и добро
промућкати. Титрирати са 0,025 mol/l раствором натријум-хидрок
сида (3.3.) до pH 6,3 (стабилног најмање један минут). Нека V1 бу
де захтевана запремина.
Припремити слепу пробу на исти начин, замењујући калибра
циони раствор са 20 ml воде. Нека Vо буде захтевана запремина.
Вредност бора (F), у mg/ml стандардног раствора натријумхидроксида (3.4.) је:
F (у mg/ml) = 2/(V1 – Vо).
1 ml тачно 0,025 mol/l раствора натријум-хидроксида одгова
ра количини од 0,27025 mg B.
9) Изражавање резултата
Проценат бора (B) у ђубриву се израчунава на следећи начин:
B (%) = [(X1 – X0) x F x V]/10 x а x М,
где је:
B – количина бора изражена у процентима;
X1 – запремина 0,025 mol/l раствора натријум-хидроксида
(3.4.), потребног за раствор за
испитивање, у милилитрима;
X0 – запремина 0,025 mol/l раствора натријум-хидроксида
(3.4.), потребног за слепу пробу,
у милилитрима;
F – садржај бора (B) у 0,025 mol/l раствора натријум-хидрок
сида (3.4.), у mg/ml;
V – запремина екстракта добијеног по Методи бр. 16.1. или
Методе бр. 16.2, у милилитрима;
a – запремина аликвота (6.1.) узета из екстракта раствора
(5.1.), у милилитрима;
М – маса узорка за испитивање узетог у складу са Методом
бр. 16.1. или Методом бр. 16.2, у грамима.
Метода бр. 16.6.
Одређивање кобалта у екстракту ђубрива гравиметријском
методом са 1-nitrozo-2-naftolom
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за одређивање кобалта у
екстракту ђубрива.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су екс
трахована по Методи бр. 16.1. и Методи бр. 16.2, односно на ђу
брива са микроелементом кобалтом и ђубрива на бази макро- и се
кундарних елемената која садрже микроелеменат кобалт, а у којима
је садржај кобалта декларисан као укупни и/или водорастворљиви.
2) Принцип испитивања
Кобалт III таложи се са 1-nitrozo-2-naftolom дајући црвени
талог Co(C10H6ОNО)3 x 2H2О. Након што се кобалт присутан у екс
тракту доведе до кобалт III, таложи се у киселој средини раство
ром 1-nitrozo-2-naftola. Након филтрације, талог се пере и суши до
константне масе и потом мери као Co(C10H6ОNО)3 x 2H2О.
3) Реагенси
За испитивање неопходни су следећи реаг енси:
3.1. раствор водоник-пероксида (H2О2, d20 = 1, 1 g/ml) 30%;
3.2. раствор натријум хидроксида (NаОH), око 2 mol/l, који се
припрема на следећи начин: растворити 8 g натријум-хидроксида
у пелетама у 100 ml воде;
3.3. разблажени раствор хлороводоничне киселине око 6 mol/l:
једна запремина HCl (d20 = 1,18 g/ml) на једну запремину воде;
3.4. сирћетна киселина (99% CH3CО2H) (d20 = 1,05 g/ml);
3.5. раствор сирћетне киселине (1:2), око 6 mol/l, који се при
према на следећи начин: помешати једну запремину сирћетне ки
селине (3.4.) са две запремине воде;
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3.6. раствор 1-nitrozo-2-naftolom у 100 ml сирћетне киселине
(3.4.). Додати 100 ml млаке воде. Добро промућкати. Одмах фил
трирати. Добијени раствор мора бити одмах употребљен.
4) Лабораторијска опрема
Неопх одна је следећа лабораторијска опрема:
4.1. лончић за филтрирање P 16/ISO 4 793, порозност 4, капа
цитета 30 ml или 50 ml;
4.2. сушница, подешена на температуру 130 0C (±2 0C).
5) Припрема раствора за испитивање
5.1. Припрема раствора кобалта: Видети Методу бр. 16.1. и/
или Методу бр. 16.2.
5.2. Припрема раствора за испитивање: Ставити аликвотни
део екстракта који не садржи више од 20 mg кобалта у чашу од
400 ml. Ако је екстракт добијен методом 16.2. закиселити са пет
капи хлороводоничне киселине (3.3.). Додати око 10 ml раствора
водоник-пероксида (3.1.). Дозволити да оксидант делује у хладном
стању петнаест минута, а затим допунити водом до око 100 ml.
Покрити суд сахатним стаклом. Довести раствор до тачке кључа
ња и оставити да кључа око десет минута. Охладити, начинити га
алкалним додавањем раствора NaOH, кап по кап, док црни кобалтхидроксид не почне да се таложи.
6) Поступак
Додати 10 ml сирћетне киселине (3.4.) и допунити раствор
са водом до око 200 ml. Загревати до кључања. Користећи бирету
додати 20 ml 1-nitrozo-2-naftola (3.6.), кап по кап, непрекидно ме
шајући. Завршити снажним мешањем како би дошло до коагула
ције талога. Филтрирати кроз предходно измерен суд са филтером
(4.1.) водећи рачуна да не дође до зачепљења, да током читавог
филтрационог процеса течност буде изнад талога. Опрати чашу са
разблаженом сирћетном киселином (3.5.) како би се отклонио сав
талог, опрати талог на филтеру разблаженом сирћетним кисели
ном (3.5.), а затим три пута врелом водом. Осушити у сушници
(4.2.) на температури 130 0C (±2 0C) до постизања константне масе.
7) Изражавање резултата
1 mg Cо (C10H6ОNО)3 x 2H20 талога одговара количини од
0,096381 mg Cо.
Проценат кобалта (Cо) у ђубриву се израчунава на следећи
начин:
Cо (%) = X x 0,0096381 x [(V x D)/(а х М)],
где је:
X – маса талога у милиграмима;
V – запремина екстракта раствора у милилитрима добијеног
по Методи бр. 16.1. или Методи бр. 16.2;
a – запремина аликвота узете из последњег разблажења, у
милилитрима;
D – фактор разблажења овог аликвота;
М – маса узорка за испитивање, у грамима.
Метода бр. 16.7.
Одређивање бакра у екстракту ђубрива титриметријском методом
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за одређивање бакра у
екстракту ђубрива.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су екс
трахована по Методи бр. 16.1. и Методи бр. 16.2, односно на ђу
брива са микроелементом бакром и ђубрива на бази макро- и се
кундарних елемената која садрже микроелеменат бакар, а у којима
је садржај бакра декларисан као укупни и/или водорастворљиви.
2) Принцип испитивања
Бакарни јони се редукују у киселој средини са калијум јоди
дом: 2Cu++ + 4I- →2CuI + I2. Јодид ослобођен на овај начин се ти
трира стандардним раствором натријум-тиосулфата у присуству
скроба као индикатора у складу са једначином: I2 + 2 Nа2S2О3 →
2NаI + Nа2S4О6.
3) Реагенси
За испитивање неопходни су следећи реагенси:
3.1. азотна киселина (HNО3, d20 = 1,40 g/ml);
3.2. уреа [(NH2)2 C = 0];
3.3. раствор амонијум-бифлуорида (NH4HF2) 10% m/v, који се
чува у пластичној посуди;
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3.4. раствор амонијум хидроксида (1 + 1), који се припрема на
следећи начин: помешати једну запремину (NH4ОH, d20 = 0,9 g/ml)
са једном запремином воде;
3.5. стандардни раствор натријум тиосулфата, који се при
према на следећи начин: растворити 7,812 g натријум-тиосулфат
пентахидрата (Nа2S2О3 x 5H2O) са водом у суду од једног литра.
Овај раствор мора бити припремљен тако да 1 ml = 2 mg Cu. До
дати пар капи хлороформа ради стабилизације. Овај раствор мора
бити чуван у стакленом суду, заштићен од директне светлости;
3.6. калијум јодид (КI);
3.7. раствор калијум-тиоцијаната (KSCN) (25% m/v) , који се
чува у пластичној боци;
3.8. раствор скроба (око 0,5%), који се припрема на следећи
начин: ставити 2,5 g скроба у чашу од 600 ml. Додати 500 ml воде.
Довести до кључања мешајући. Охладити до собне температуре.
Овај раствор има кратак рок чувања. Тај рок се може продужити
додатком живиног јодида.
4) Припрема раствора за испитивање: Видети Методу бр. 16.1.
и/или Методу бр. 16.2.
5) Поступак
5.1. Припрема раствора за титрацију: Ставити аликвотни
део раствора који садржи најмање 20–40 mg Cu у eрленмaјер од
500 ml. Кратким загревањем отклонити било какав вишак кисео
ника. Допунити запремину до око 100 ml водом. Додати 5 ml азот
не киселине (3.1.), довести до тачке кључања и оставити да кључа
око пола минута. Склонити eрленмaјер са апаратуре за загревање,
додати 200 ml хладне воде, а ако је потребно охладити садржај су
да до собне температуре. Постепено додавати раствор амонијумхидроксида (3.4.) док раствор не постане плав, затим додати 1 ml
амонијум-хидроксида у вишку. Додати 50 ml раствора амонијумбифлуорида (3.3.) и промућкати. Додати 10 g калијум-јодида (3.6.)
и растворити.
5.2. Титрација раствора: Видети Методу бр. 15.4. (6.2.). За
оптимални опсег одређивања од 0-5 µg/ml бакра, отпепирати 0,
Ставити eрленмaјер на магнетску мешалицу, убацити штапић у
суд и подесити мешалицу на жељену брзину. Користећи бирету
додати стандардни раствор натријум-тиосулфата (3.5.) док бра
он боја јода ослобођеног из раствора не постане мање интензив
на. Додати 10 ml скробног раствора (3.8). Наставити титрацију са
раствором натријум-тиосулфата (3.5.) док ружичаста боја скоро
нестане. Додати 20 ml раствора калијум-тиоцијаната (3.7.) и на
ставити титрацију док натријум-љубичасто-плава боја потпуно не
нестане. Забележити запремину утрошеног раствора тиосулфата.
6) Изражавање резултата
1 ml стандардног раствора натријум-тиосулфата (3.5.) одго
вара количини од 2 mg Cu.
Проценат бакра (Cu) у ђубриву се израчунава на следећи начин:
Cu (%) = X x [V/(а x М x 5)],
где је:
X – запремина утрошеног раствора натријум-тиосулфата, у
милилитрима;
V – запремина екстракта раствора добијеног по Методи бр.
16.1. или Методи бр. 16.2., у милилитрима;
a – запремина аликвотног дела, у милилитрима;
М – маса узорка за испитивање складу по Методи бр. 16.1. и
Методи бр. 16.2, у грамима.
Метода бр. 16.8.
Одређивање гвожђа у екстрактима ђубрива атомском
апсорпционом спектрометријом
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за одређивање гвожђа у
екстракту ђубрива.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су екс
трахована по Методи бр. 16.1. и Методи бр. 16.2, односно на ђубри
ва са микроелементом гвожђем и ђубрива на бази макро- и секун
дарних елемената која садрже микроелеменат гвожђа, а у којима
је садржај гвожђа декларисан као укупни и/или водорастворљиви.
2) Принцип испитивања: Након одговарајућег третмана и
разблаживања екстракта садржај гвожђа се одређује атомском ап
сорпционом спектрометријом.

3) Реагенси
За испитивање неопходни су следећи реагенси:
3.1. разблажени раствор хлороводоничне киселине око 6 mol/l:
једна запремина HCl (d20 = 1,18 g/ml) на једну запремину воде;
3.2. разблажени раствор хлороводоничне киселине, око 0,5 mol/l:
помешати једну запремину HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 запремина воде;
3.3. раствор водоник-пероксида (30% H2О2, d20 = 1,11 g/ml),
без микроелемената;
3.4. раствори лантанове соли (10 g Lа/l), који се користи за
одређивање кобалта (Cо), гвожђа (Fe), мангана (Mn) и цинка (Zn),
а припремају се на један од следећих начина:
3.4.1. или са лантан-оксидом раствореним у хлороводоничној
киселини (3.1) (раствор је око 0,5 mol/l у хлороводоничној кисе
лини): ставити 11,73 g лантан-оксида (Lа2O3) у 150 ml воде у суду
од једног литра и додати 120 ml 6 mol/l хлороводоничне киселине
(3.1). Дозволити да се раствори, а затим допунити до једног литра
са водом и темељно измешати;
3.4.2. или са растворима лантан-хлорида, лантан-сулфата или
лантан-нитрата (раствор је око 0,5 mol/l у хлороводоничној кисе
лини): растворити 26,7 g лантан-хлорида (LаCl3 x 7H2О) или 31,2 g
лантан-нитрата-хексахидрата [Lа(NО3)3 x 6H2О] или 26,2 g лантансулфат-нонахидрат [Lа2(SО4)3 x 9H2О] у 150 ml воде, додати 85 ml 6
mol/l хлороводоничне киселине (3.1). Растворити и потом допуни
ти водом до једне литре. Добро промућкати;
3.5. калибрациони раствори гвожђа:
3.5.1. стандардни раствор гвожђа (1000 µg/ml Fe), који се
припрема на следећи начин: у чашу од 500 ml измерити 1 g гво
здене жице са тачношћу 0,1 mg, додати 200 ml 6 mol/l хлороводо
ничне киселине (3.1.) и 15 ml раствора водоник-пероксид (3.3.) и
грејати до потпуног растварања гвожђа. Када се охлади, квантита
тивно пренети у суд од 1000 ml. Допунити водом до запремине и
добро промућкати;
3.5.2. радни раствор гвожђа (100 µg/ml Fe), који се припре
ма на следећи начин: одпипетирати 20 ml стандардног раствора
(3.4.1.) у суд од 200 ml. Допунити до запремине са 0,5 mol/l рас
твором хлороводоничне киселине (3.2.) и добро промућкати.
4) Лабораторијска опрема: Атомски апсорпциони спектро
метар: видети Методу бр. 16.4. (5.). Уређај мора имати извор зрака
карактеристичан за гвожђе (248,3 nm).
5) Припрема раствора за испитивање
5.1. Припрема раствора гвожђа: Видети Методу бр. 16.1. и/
или Методу бр. 16.2, а ако је одговарајуће и Методу бр. 16.3.
5.2. Припрема раствора за испитивање: Видети Методу бр.
16.4. (5.2.). раствор за испитивање мора да садржи 10% раствора
лантан соли.
6) Поступак
6.1. Припрема слепе пробе: Видети Методу бр. 16.4. (6.1.).
Слепа проба мора да садрти 10% раствора лантан соли, коришће
не у тачки 5.2.
6.2. Припрема калибрационих раствора: Видети Методу бр.
16.4. (6.2). За оптимални опсег одређивања од 0-10 µg/ml гвожђа, от
пепирати 0 ml, 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml и 10 ml радних раствора (3.4.2.)
у низ градуисаних судова од 100 ml. Ако је потребно, подесити кон
центрацију хлороводоничне киселине како би била што приближни
ја оној у раствору за испитивање. Додати у сваки суд 10 ml раствора
лантан соли коришћене у тачки 5.2. Допунити до 100 ml са 0,5 mol/l
раствором хлороводоничне киселине (3.2) и добро промућкати. Ови
раствори садрже 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: Видети Методу бр. 16.4. (6.3.). Припремити
спектрометар (5.) за мерење на таласној дужини од 248,3 nm.
7) Изражавање резултата
Видети Методу бр. 16.4. (7.).
Проценат гвожђа (Fe) у ђубриву се израчунава на следећи начин:
Fe (%) = [(xs – xb) x V x D)]/(М x 104),
а ако је коришћена Метода бр. 16.3:
Fe (%) = [(xs – xb) x V x 2D]/(М x 104),
где је:
Fe – количина гвожђа изражена у процентима;
xs – концентрација раствора за испитивање (5.2.), са или без
корекције, у µg/ml;
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xb – концентрација слепе пробе (6.1.), у µg/ml;
V – запремина екстракта добијеног по Методи бр. 16.1. или
Методе бр. 16.2, у милилитрима;
D – фактор који одговара разблажењу изведеном у тачки 5.2;
М – маса узорка за испитивање узетог у складу са Методом
бр. 16.1. или Методом бр. 16.2, у грамима.
Рачунање фактора разблажења D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi)
и (а) аликвотни делови и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) запремине у
милилитрима које одговарају њиховим разблажењима, фактор раз
блажења ће бити једнак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x
(vi/аi) x (100/а).
Метода бр. 16.9.
Одређивање мангана у екстрактима ђубрива титрацијом
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за одређивање мангана
у екстракту ђубрива.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су екс
трахована по Методи бр. 16.1. и Методи бр. 16.2., односно на ђу
брива са микроелементом манганом и ђубрива на бази макро- и
секундарних елемената која садрже микроелеменат манган, а у
којима је садржај мангана декларисан као укупни и/или водора
створљиви.
2) Принцип испитивања
Уколико су хлориди јона присутни у екстракту уклањају се
кључањем екстракта са сумпорном киселином. Манган se оксиду
је натријум-бизмутом у азотно киселој средини. Формирани пер
манганат се редукује сувишком гвожђе-сулфата. Овај вишак се ти
трира са раствором калијум-перманганата.
3) Реагенси
За испитивање неопходни су следећи реаг енси:
3.1. концентрована сумпорна киселина (H2SО4, d20 = 1, 84 g/ml);
3.2. сумпорна киселина, око 9 mol/l, која се припрема на сле
дећи начин: пажљиво помешати 1 запремину концентроване сум
порне киселине (3.1.) са 1 запремином воде;
3.3. азотна киселина, 6 mol/l, која се припрема на следећи на
чин: помешати 3 запремине азотне киселине (HNО3, d20= 1,40 g/ml)
са 4 запремине воде;
3.4. азотна киселина, 0,3 mol/l, која се припрема на следећи
начин: помешати 1 запремину 6 mol/l азотне киселине са 19 запре
мина воде;
3.5. натријум-бизмут (NaBiО3) (85%);
3.6. Kieselguhr;
3.7. oртофосфорна киселина, 15 mol/l (H3PО4, d20 = 1, 71 g/ml);
3.8. раствор гвожђе-сулфата, 0,15 mol/l, који се припрема на
следећи начин: растворити 41,6 g гвожђе-сулфат хептахидрата
(FeSО4 x 7H2О) у суду од једног литра. Додати 25 ml концентро
ване сумпорне киселине (3.1.) и 25 ml фосфорне киселине (3.7.).
Допунити до 1000 ml и промућкати;
3.9. раствор калијум-перманганата (0,020 mol/l), који се при
према на следећи начин: измерити 3,160 g калијум-перманганата
(КМnО4), са тачношћу од 0,1 mg. Растворити и допунити водом до
1000 ml.
3.10. раствор сребро-нитрата, 0,1 mol/l, који се припрема на
следећи начин: растворити 1,7 g сребро-нитрата (AgNО3) у води и
допунити до 100 ml.
4) Лабораторијска опрема
Неопходна је следећа лабораторијска опрема:
4.1. лончић за за филтрирање P16/ISO 4 793, порозност 4, ка
пацитет 50 ml, постављен на боцу за филтрацију од 500 ml;
4.2. магнетна мешалица.
5) Припрема раствора за испитивање
Видети Методу бр. 16.1. и/или Методу бр. 16.2.
Ако није познато да ли су присутни јони хлорида, извести
тест на раствору са једном капи раствора сребро-нитрата (3.10) и
даље поступати на један од следећа два начина:
– ако су јона хлорида одсутни: ставити аликвотни део екс
тракта који садржи 10–20 mg мангана у високу чашу од 400 ml.
Довести до запремине од око 25 ml или упаравањем или додатком
воде. Додати 2 ml концентроване сумпорне киселине (3.1);
– ако су јони хлорида присутни, неопходно их је уклонити
на следећи начин: ставити аликвотни део екстракта који садржи
10–20 mg мангана у високу чашу од 400 ml. Додати 5 ml, 9 mol/l
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сумпорне киселине (3.2.). Довести до кључања на врелој плочи
и оставити да кључа све док се не појаве обилна бела испарења.
Наставити све до постизања умањења запремине до око 2 ml (та
нак филм сирупасте течности на дну чаше). Оставити да се охлади
до собне температуре. Пажљиво додати 25 ml воде и још једном
тестирати присуство хлорида са једном капи раствора сребро-ни
трата (3.10). Уколико је остало још хлорида поновити операцију
након додавања 5 ml 9 mol/l сумпорне киселине (3.2).
6) Поступак
Додати 25 ml, 6 mol/l азотне киселине (3.3.) и 2,5 g натријум
бизмута (3.5.) у чашу од 400 ml која садржи раствор за испити
вање. Снажно мешати три минута на магнетској мешалици (4.2).
Додати 50 ml 0,3 mol/l азотне киселине (3.4) и мешати поново.
Филтрирати у вакууму кроз суд чије је дно прекривено са Kiesel
guhr (3.6). Опрати га више пута са 0,3 mol/l азотне киселине (3.4.)
док се не добије безбојан филтрат. Пренети филтрат и раствор за
прање у чашу од 500 ml. Промешати и додати 25 ml 0,15 mol/l рас
твора гвожђе-сулфата (3.8.). Уколико филтрат постане жут након
додатка гвожђе-сулфата, додати 3 ml 15 mol/l ортофосфорне кисе
лине (3.7). Користећи бирету, титрирати вишак гвожђе-сулфата са
0,2 mol/l раствором калијум перманганатa (3.9.) док мешавина не
постане ружичаста, док боја не буде стабилна један минут. Уради
ти слепу пробу под истим условима, изостављајући само узорак за
испитивање.
Напомена: Оксидисани раствор не сме доћи у контакт са гу
мом.
7) Изражавање резултата
1 ml, 0,02 mol/l раствора калијум перманганата одговара ко
личини 1,099 mg мангана (Мn).
Проценат мангана (Mn) у ђубриву се израчунава на следећи
начин:
Mn (%) = [(xb – xs) x 0,1099 x V]/(а x М),
где је:
xb – запремина перманганата коришћеног у слепој проби, у
милилитрима;
xs – запремина перманганата коришћеног у узорку за испити
вање, у милилитрима;
V – запремина екстракта раствора по Методи бр. 16.1. и Ме
тоди бр. 16.2., у милилитрима;
а – запремина аликвотног дела узетог из екстрата, у милили
трима;
М – маса узорка за испитивање, у грамима.
Метода бр. 16.10.
Одређивање молибдена у екстрактима ђубрива гравиметријском
методом са 8-hidroksihinolinom
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за одређивање молибде
на у екстракту ђубрива.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су екс
трахована по Методи бр. 16.1. и Методи бр. 16.2, односно на ђу
брива са микроелементом молибденом и ђубрива на бази макро- и
секундарних елемената која садрже микроелеменат молибден, а у
којима је садржај молибдена декларисан као укупни и/или водора
створљиви.
2) Принцип испитивања: Садржај молибдена се одређује та
ложењем молибден-оксина под одређеним условима.
3) Реагенси
За испитивање неопходни су следећи реагенси:
3.1. раствор сумпорне киселина, око 1 mol/l, који се припре
ма на следећи начин: пажљиво сипати 55 ml сумпорне киселине
(H2SО4, d20 = 1, 84 g/ml) у литарски суд који садржи 800 ml воде.
Промућкати. Након хлађења, допунити до једне литре и промућ
кати;
3.2. разблажени амонијачни раствор (1:3), који се припрема на
следећи начин: помешати једну запремину концентрованог амони
јачног раствора (NH4ОH, d20= 0,9 g/ml) са три запремине воде;
3.3. разблажени раствор сирћетне киселине (1:3), који се при
према на следећи начин: помешати једну запремину концентрова
ног раствора сирћетне киселине (99,7% CH3CООH, d20= 1,049 g/ml)
са три запремине воде;
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3.4. Раствор динатријум соли EDTA (etilen-di-amino-tetra-sir
ćetna kiselina), који се припрема на следећи начин: растворити 5 g
EDTA у води у суду од 100 ml суду. Допунити до ознаке и измешати;
3.5. пуферски раствор, који се припрема на следећи начин: у
суду од 100 ml растворити 15 ml концентроване сирћетне кисели
не и 30 g амонијум-ацетата у води. Допунити суд до 100 ml;
3.6. раствор 8-hidroksihinolinа (oksin), који се припрема на
следећи начин: у суду од 100 ml растворити 3 g 8-hidroksihinolin у
5 ml концентроване сирћетне киселине. Додати 80 ml воде. Додати
кап по кап амонијачног раствора (3.2.) све док раствор не постане
замућен и онда додати сирћетну киселину (3.3.) док раствор поно
во не постане бистар. Допунити до 100 ml са водом.
4) Лабораторијска опрема
Неопходна је следећа лабораторијска опрема:
4.1. лончић за филтрирање P16/ISO 4 793, порозност 4, капа
цитет 30 ml;
4.2. pH-метар са стакленом електродом;
4.3. сушница, подешена на температуру 130–135 0C.
5) Припрема раствора за испитивање: Видети Методу бр.
16.1. и/или Методу бр. 16.2.
6) Поступак
6.1. Припрема раствора за испитивање: Ставити аликвотни
део која садржи 25 до 100 mg молибдена у чашу од 250 ml. Допу
нити водом до 50 ml запремине суда. Подесити pH раствора на 5
додавањем кап по кап раствора сумпорне киселине (3.1.). Додати
15 ml EDTA раствора (3.4.), а затим 5 ml пуфера (3.5.). Допунити
до 80 ml са водом.
6.2. Добијање и испирање талога
6.2.1. Добијање талога: Раствор мало загрејати. Додати рас
твор оксина (3.6.) непрекидно мешајући. Наставити таложење све
док се не опази престанак формирања талога. Додавати даље ре
агенс све док течност изнад талога не постане благо жуте боје.
Обично је довољна количина од 20 ml. Наставити благо загревање
преципитата два до три минута.
6.2.2. Филтрирање и испирање: Филтрирати кроз филтер
(4.1.). Испрати неколико пута са 20 ml вруће воде. Вода за испира
ње треба постепено да постане безбојна, што указује да оксин није
више присутан.
6.3. Мерење талога: Осушити талог на 130–135 0C до кон
стантне масе (најмање један сат). Оставити да се охлади у десика
тору и потом измерити.
7) Изражавање резултата
1 mg молибденил-оксината МоО2(C9H6ОN)2 одговара 0,2305 mg
молибдена (Мо).
Проценат молибдена (Mo) у ђубриву се израчунава на следе
ћи начин:
Мо (%) = X x 0,02305 x [(V x D)/(а x М)], где је:
X – маса талога молибденил-оксината МоО2(C9H6ОN)2, у ми
лиграмима;
D – фактор разблажења аликвота;
V – запремина екстракта раствора по Методи бр. 16.1. и Ме
тоди бр. 16.2, у милилитрима;
а – запремина аликвота узетог из последњег разблажења, у
милилитрима;
М – маса узорка за испитивање, у грамима.
Метода бр. 16.11.
Одређивање цинка у екстрактима ђубрива атомском
апсорпционом спектрометријом
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за одређивање цинка у
екстракту ђубрива.
Ова метода се примењује на испитивање ђубрива која су екс
трахована по Методи бр. 16.1. и Методи бр. 16.2, односно на ђу
брива са микроел ементом цинка и ђубрива на бази макро- и секун
дарних елемената која садрже микроелеменат цинка, а у којима је
садржај цинка декларисан као укупни и/или водорастворљиви.
2) Принцип испитивања
Након одговарајућег третмана и разблаживања екстракта са
држај цинка се одређује атомском апсорпционом спектрометријом.

3) Реагенси
За испитивање неопходни су следећи реагенси:
3.1. разблажени раствор хлороводоничне киселине око 6 mol/l:
једна запремина HCl (d20 = 1,18 g/ml) на једну запремину воде;
3.2. разблажени раствор хлороводоничне киселине, око 0,5 mol/l:
помешати једну запремину HCl (d20 = 1,18 g/ml) са 20 запремина воде;
3.3. раствори лантанове соли (10 g Lа/l), који се користи за
одређивање кобалта (Cо), гвожђа (Fe), мангана (Mn) и цинка (Zn),
а припремају се на један од следећих начина:
3.3.1. или са лантан-оксидом раствореним у хлороводоничној
киселини (3.1) (раствор је око 0,5 mol/l у хлороводоничној кисе
лини): ставити 11,73 g лантан-оксида (Lа2O3) у 150 ml воде у суду
од једног литра и додати 120 ml 6 mol/l хлороводоничне киселине
(3.1). Дозволити да се раствори, а затим допунити до једног литра
са водом и темељно измешати;
3.3.2. или са растворима лантан-хлорида, лантан-сулфата или
лантан-нитрата (раствор је око 0,5 mol/l у хлороводоничној кисе
лини): растворити 26,7 g лантан-хлорида (LаCl3 x 7H2О) или 31,2 g
лантан-нитрата-хексахидрата [Lа(NО3)3 x 6H2О] или 26,2 g лантансулфат-нонахидрат [Lа2(SО4)3 x 9H2О] у 150 ml воде, додати 85 ml
6 mol/l хлороводоничне киселине (3.1). Растворити и потом допу
нити водом до једне литре. Добро промућкати;
3.4. калибрациони раствори мангана:
3.4.1. стандардни раствор цинка (1000 µg/ml Zn), који се при
према на следећи начин: у чашу од 1000 ml растворити 1 g цинка
у праху или плочицама са тачношћу 0,1 mg, додати 25 ml 6 mol/l
хлороводоничне киселине (3.1.). Када се потпуно истопи, допуни
ти водом до запремине и добро промућкати;
3.4.2. радни раствор цинка (100 µg/ml Zn), који се припрема
на следећи начин: разблажити 20 ml стандардног раствора (3.4.1.)
у 0,5 mol/l раствором раствором хлороводоничне киселине (3.2.)
у суду од 200 ml. Допунити до запремине са 0,5 mol/l раствором
раствором хлороводоничне киселине (3.2.) и добро промућкати.
4) Лабораторијска опрема: Атомски апсорпциони спектро
метар: видети Методу бр. 16.4. (5.). Уређај мора имати извор зрака
карактеристичан за цинк (213, 8 nm).
5) Припрема раствора за испитивање
5.1. Припрема раствора цинка: Видети Методу бр. 16.1. и/
или Методу бр. 16.2., а ако је одговарајуће и Методу бр. 16.3.
5.2. Припрема раствора за испитивање: Видети Методу бр.
16.4. (5.2.). раствор за испитивање мора да садржи 10% раствора
лантан соли.
6) Поступак
6.1. Припрема слепе пробе: Видети Методу бр. 16.4. (6.1.).
Слепа проба мора да садрти 10% раствора лантан соли, коришће
не у тачки 5.2.
6.2. Припрема калибрационих раствора: Видети Методу бр.
16.4. (6.2). За оптимални опсег одређивања од 0-5 µg/ml цинка, от
пепирати 0 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml и 5 ml радних раствора
(3.4.2.) у низ градуисаних судова од 100 ml. Ако је потребно, по
десити концентрацију хлороводоничне киселине како би била што
приближнија оној у раствору за испитивање. Додати у сваки суд
10 ml раствора лантан соли коришћене у тачки 5.2. Допунити до
100 ml са 0,5 mol/l раствором хлороводоничне киселине (3.2) и
добро промућкати. Ови раствори садрже 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: Видети Методу бр. 16.4. (6.3.). Припремити
спектрометар (5.) за мерење на таласној дужини од 213,8 nm.
7) Изражавање резултата
Видети Методу бр. 16.4. (7.).
Проценат цинка (Zn) у ђубриву се израчунава на следећи начин:
Zn (%) = [(xs – xb) x V x D]/(М x 104),
а ако је коришћена Метода бр. 16.3. на следећи начин:
Zn (%) = [(xs – xb) x V x 2D]/(М x 104),
где је:
Zn – количина цинка изражена у процентима;
xs – концентрација раствора за испитивање (5.2.), у µg/ml;
xb – концентрација слепе пробе (6.1.), у µg/ml;
V – запремина екстракта добијеног по Методи бр. 16.1.или
Методе бр. 16.2, у милилитрима;
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D – фактор који одговара разблажењу изведеном у тачки 5.2;
М – маса узорка за испитивање узетог у складу са Методом
бр. 16.1. или Методом бр. 16.2, у грамима.
Рачунање фактора разблажења D: Ако су (а1), (а2), (а3)....(аi)
и (а) аликвотни делови и (v1), (v2), (v3),....(vi) и (100) запремине
у мл које одговарају њиховим разблажењима, фактор разблажења
ће бити једнак: D = (v1/а1) x (v2/а2) x (v3/а3) x . x . x . x (vi/аi) x
(100/а).
17. ИСПИТИВАЊЕ ГРАНУЛОМЕТРИЈСКОГ САСТАВА
Метода бр. 17.1.
SRPS EN 1235, Чврста минерална ђубрива – Испитивање
просејавањем
18. ХЕЛАТНИ И КОМПЛЕКСИРАЈУЋИ АГЕНСИ
Метода бр. 18.1.
SRPS EN 13366, Минерална ђубрива – Обрада са катјонском
измењивачком смолом за одређивање садржаја хелатних микрохран
љивих материја и хелатних фракција микрохранљивих материја
Метода бр. 18.2.
SRPS EN 13368-1, Ђубрива – Одређивање хелатних средста
ва у ђубривима помоћу хроматографије – Део 1: Одређивање ED
TA, HEEDTA и DTPA јонском хроматографијом
Метода бр. 18.3.
SRPS EN 13368-2, Ђубрива – Одређивање хелатних средста
ва у ђубривима помоћу хроматографије – Део 2: Одређивање хе
лата Fe са o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA и HBED хроматографијом
јонског пара
Метода бр. 18.4.
SRPS EN 15451, Минерална ђубрива – Одређивање хелатних
једињења – Одређивање хелата гвожђа EDDHSA двојонизујућом
хроматографијом
Mетода бр. 18.5.
SRPS EN 15452, Минерална ђубрива – Одређивање хелатних
једињења – Одређивање хелата гвожђа o,p-EDDHA реверзнофа
зном методом HPLC
Метода бр. 18.6.
SRPS EN 15950, Минерална ђубрива – Одређивање N-(1,2дикарбоксиетил)-D, L-Аспарагнска киселина (иминодисукцинска
киселина, IDHA) коришћењем течне хроматографије високе пер
формансе (HPLC)
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Метода бр. 19.3.
SRPS EN 15905, Минерална ђубрива – Одређивање 3-метил
пиразола (MP) помоћу течне хроматографије високе перформансе
(HPLC)
Метода бр. 19.4.
SRPS EN 16024, Минерална ђубрива – Одређивање 1H-1,2,4триазола у уреи и у минералним ђубривима која садрже уреу –
Метода течне хроматографије високе перформансе (HPLC)
Метода бр. 19.5.
SRPS EN 16075, Минерална ђубрива – Одређивање N-(2-ни
трофенил)триамида фосфорне киселине (2-NPT) у уреи и у мине
ралним ђубривима која садрже уреу – Метода течне хроматогра
фије високе перформансе (HPLC)
Метода бр. 19.6.
SRPS EN 16328, Ђубрива – Одређивање 3,4-диметил-1H-пи
разолфосфата (DMPP) – Метода течне хроматографије високе пер
формансе (HPLC)
Метода бр. 19.7.
SRPS EN 16651, Ђубрива – Одређивање триамида N-(n-бу
тил)тиофосфорне киселине (NBPT) i триамида N-(n-пропил)тио
фосфорне киселине (NPPT) – Метода течне хроматографије висо
ке перформансе (HPLC)
20. ТЕШКИ МЕТАЛИ
Метода бр. 20.1.
SRPS EN 14888, Минерална ђубрива и материје за калцифи
кацију – Одређивање садржаја кадмијума
21. КРЕЧНИ МАТЕРИЈАЛ
Метода бр. 21.1.
SRPS EN 14397-2, Минерална ђубрива и материје за калци
фикацију – Одређивање угљен-диоксида – Део 2: Метода за мате
рије за калцификацију
Метода бр. 21.2.
SRPS EN 12948, Материје за калцификацију – Одређивање
расподеле величине честица сувим и влажним просејавањем
Метода бр. 21.3.
SRPS EN 13971, Карбонатне и силикатне материје за калци
фикацију – Одређивање реактивности – Метода потенциометриј
ске титрације са хлороводоничном киселином

Метода бр. 18.7.
SRPS EN 16109, Минерална ђубрива – Одређивање јона ком
плексних микрохрањивих материја у минералним ђубривима –
Идентификација лигносулфоната

Метода бр. 21.4.
SRPS EN 16357, Карбонатне материје за калцификацију –
Одређивање реактивности – Метода аутоматске титрације са ли
мунском киселином

Метода бр. 18.8.
SRPS EN 15962, Минерална ђубрива – Одређивање садржаја
комплексних микрохранљивих материја и удела комплексних ми
крохранљивих материја

Метода бр. 21.5.
SRPS EN 12945, Материје за калцификацију – Одређивање
вредности неутрализације – Титриметријске методе

Метода бр. 18.9.
SRPS EN 16847, Ђубрива – Одређивање комплексирајућих
средстава у ђубривима – Идентификација хептаглуконске кисели
не применом хроматографије

Метода бр. 21.6.
SRPS EN 13475, Материје за калцификацију – Одређивање
садржаја калцијума – Оксалатна метода

19. ИНХИБИТОРИ УРЕАЗЕ И НИТРИФИКАЦИЈЕ

Метода бр. 21.7.
SRPS EN 12946, Материје за калцификацију – Одређивање
садржаја калцијума и магнезијума – Комплексометријска метода

Метода бр. 19.1.
SRPS EN 15360, Минерална ђубрива – Одређивање дици
јандиамида – Метода течне хроматографије високе перформансе
(HPLC)

Метода бр. 21.8.
SRPS EN 12947, Материје за калцификацију – Одређивање
садржаја магнезијума – Метода атомскоапсорпционе спектроме
трије

Метода бр. 19.2.
SRPS EN 15688, Минерална ђубрива – Одређивање инхиби
тора уреазе N-(n-бутил) тиофосфорног триам
 ида (NBPT) течном
хроматографијом високе перформансе (HPLC)

Метода бр. 21.9.
SRPS EN 12048, Чврста минерална ђубрива и материје за
калцификацију – Одређивање садржаја влаге – Гравиметријска ме
тода сушењем на (105+/-2) °C
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Метода бр. 21.10.
SRPS EN 15704, Материје за калцификацију – Одређивање
разградње гранулисаног калцијума и калцијум/магнезијум-карбо
ната под утицајем воде
Метода бр. 21.11.
SRPS EN 14984, Материје за калцификацију – Одређивање
утицаја производа на pH земљишта – Метода инкубације земљишта
Прилог 2
МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА МИКРОБИОЛОШКИХ ЂУБРИВА
Метода бр. 1. ТИТАР (БРОЈ) ЋЕЛИЈА МИКРООРГАНИЗАМА
1) Примена методе
Овом методом прописан је поступак за одређивање титара
ћелија микроорганизама.
2) Принцип испитивања
Титар ћелија микроорганизама испитује се методом агарних
плоча или методом највероватнијег броја (Most Probable Number).
3) Поступак
10 g или 10 ml ђубрива се унесе у 90 ml стерилне водовод
не воде и измеша на лабораторијској тресилици да би се добила
уједначена суспензија. Од добијене суспензије прави се серија де
цималних разређења. Величина разређења зависи од декларисаног
броја микроорганизама.
3.1. Метода агарних плоча: 0,5 ml разређене суспензије засеја
ва се на одговарајућу хранљиву подлогу и инкубира. Дужина инку
бације и температура инкубације зависи од врсте микроорганизама.
Број ћелија (титар) симбиозних азотофиксатора који живе у
симбиози с легуминозама одређује се на Yaest manitol подлози.
Број ћелија (титар) слободних азотофиксатора одређује се на
Фјордовој подлози.
Број ћелија (титар) бактерија фосфоминерализатора одређује
се на глукозоаспарагинској подлози уз додатак фитата или лецитина.
Број ћелија гљива фосфоминерализатора одређује се на
кромпир-декстрозној подлози уз додатак фитата или лецитина.
Број ћелија (титар) фосфомобилизатора и силикатних бакте
рија одређује се на глукозоас парагинској подлози уз додатак не
растворних фосфата или силиката.
Број спора микоризних гљива одређује се на кромпир-дек
строзној подлози.
Број ћелија (титар) бактерија минерализатора хумуса одређу
је се на хранљивом аграру, број спора гљива минерализатора ху
муса одређује се на кромпир-декстрозној подлози, а број ћелија
актиномицета минерализатора хумуса одређује се на декстрозноквашчевој подлози.
Број ћелија (титар) микроорганизама стимулатора раста би
љака одређује се на хранљивом аграру (бактерије) и на кромпирдекстрозном агару (гљиве).
3.2. Метода највероватнијег броја (Most Probable Number):
Користи се само за одређивање броја бактерија.
Засејавање се врши у течним хранљивим подлогама истог са
става као што је наведено у тачки 3.1.
За израчунавање највероватнијег броја ћелија користе се та
блице.
Метода бр. 2. ДЕТЕРМИНАЦИЈА МИКРООРГАНИЗАМА
У МИКРОБИОЛОШКОМ ЂУБРИВУ
Детерминација бактерија врши се на основу морфолошких
особина ћелија и колоније, као и на основу биохемијских особина,
при чему се користе кључеви за детерминацију бактерија (Bergeys
Manual of determinative of Bacteria) и слични кључеви.
Детерминација гљива у микробиолошком ђубриву врши се
на основу морфолошких особина хифа, спора и колонија.
Методе, састав хранљивих подлога и начин израчунавања
броја микроорганизама у микробиолошком ђубриву описане су у
микробиолошким практикумима, као што су:
1. Sharlau Mycrobiology: Handbook of Microbiological culture
media, International edition, 2000;

2. Benson H: Microbiological Application, McGrowHill, 8.th In
ternational edition, 2000; 3. Jarak M, Đurić S: Praktikum iz mikrobio
logije, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2006;
4. Samson R., and Reenen-Hoekstra E: Introduction to food-bor
ne fungi, third edition, CBC, Institute of the Royal Netherlands, 1988.
4827010.0062.84.Doc/2
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На основу члана 7a став 4. Закона о пољопривреди и рурал
ном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон
и 101/16),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К
о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку
имовину које се тичу прераде и маркетинга
пољопривредних производа и производа рибарства
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређења
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују лица која остварују
право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину
које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа
и производа рибарства (у даљем тексту: ИПАРД подстицаји), у
оквиру ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–
2020. године (у даљем тексту: ИПАРД програм), износ ИПАРД
подстицаја, као и услови, начин и поступак спровођења ИПАРД
програма за ИПАРД подстицаје.
Дефиниције
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају сле
дећа значења:
1) општи трошак је издатак за консултантске услуге, студије
изводљивости и остале услуге за припрему, прибављање, односно
израду документације за остваривање права на одобравање про
јеката, као и остваривање права на одобравање исплате ИПАРД
подстицаја, који су дати у Прилогу 1 – Листa прихватљивих инве
стиција и трошкова, који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део;
2) нова опрема, машина, односно механизација је опрема, ма
шина, односно механизација произведена најкасније пет година
пре године у којој се подноси захтев за одобравање пројекта и која
се први пут ставља у употребу;
3) изградња је изградња, грађење, доградња, реконструкција,
санација или адаптација у складу са законом којим се уређује пла
нирање и изградња;
4) скривени радови су радови који се изводе током реализаци
је инвестиције и који се у каснијим фазама због природе и начина
извођења не могу контролисати на лицу места;
5) објекат за прераду пољопривредних производа и производа
рибарства (у даљем тексту: објекат) је објекат у коме се обавља
прерада пољопривредних производа и производа рибарства и ко
ји се налази на подручју Београдског региона, региона Војводине,
Региона Шумадије и Западне Србије и Региона Јужне и Источне
Србије у складу са законом који уређује регионални развој, осим
објекта у коме се обавља малопродаја и објекта који се налази на
Листи одобрених објеката Генералног директората Европске ко
мисије за безбедност хране (DG SANCO);
6) повезана лица су носилац и чланови породичног пољо
привредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни
сродници у правој и побочној линији закључно са трећим степе
ном сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извр
шен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу
закона којим се уређује порез на добит правних лица;
7) реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних
за набавку предмета прихватљиве инвестиције, и то: закључење
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купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који
прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности, као и
стављање инвестиције у функцију у складу са наменом.
Лица која остварују право на ИПАРД подстицаје
Члан 3.
Право на ИПАРД подстицаје остварује:
1) предузетник;
2) привредно друштво;
3) земљорадничка задруга.
Лице из става 1. овог члана остварује право на ИПАРД под
стицаје ако:
1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у да
љем тексту: Регистар) као комерцијално и налази се у активном
статусу;
2) је регистровано у Агенцији за привредне регистре и има
активан статус;
3) није покренут поступак стечаја или ликвидације;
4) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако
нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре
подношења захтева.
Лице из става 1. тач. 2) и 3) овог члана, које испуњава услове
из става 2. овог члана, остварује право на ИПАРД подстицаје и ако:
1) у структури власништва има мање од 25% јавног капитала
или гласачких права тог јавног капитала;
2) је разврстано у микро, мало или средње правно лице у
складу са законом којим се уређује рачуноводство;
3) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова ве
лика правна лица;
4) није члан холдинга или концерна.
Лице из става 1. овог члана остварује право на ИПАРД под
стицаје ако испуњава опште и посебне услове у складу са овим
правилником.
Члан 4.
Лице из члана 3. овог правилника остварује право на ИПАРД
подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг у следећим сек
торима:
1) млека;
2) меса;
3) воћа и поврћа.
II. УСЛОВИ
Општи услови за остваривање права на одобравање пројекта
Члан 5.
Право на одобравање пројекта остваруje лицe из члана 3.
овог правилника ако:
1) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних при
хода;
2) има седиште на подручју Београдског региона, региона Вој
водина, региона Шумадије и Западне Србије, региона Јужне и Ис
точне Србије у складу са законом који уређује регионални развој;
3) се инвестиција налази на подручју Београдског региона,
региона Војводина, региона Шумадије и Западне Србије, региона
Јужне и Источне Србије у складу са законом који уређује регио
нални развој;
4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања пре
ма министарству надлежном за послове пољопривреде (у даљем
тексту: Министарство) по основу раније остварених подстицаја,
субвенција и кредита;
5) су објекат и катастарска парцела који су предмет инвести
ције за коју се подноси захтев за одобравање пројекта у његовом
власништву или на њима има право закупа, односно коришћења
на основу уговора закљученог са закуподавцем, односно уступи
оцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или
црквом или манастиром, на период закупа, односно коришћења
од најмање десет година почев од календарске године у којој се
подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је објекат и
катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не мо
же имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно
права коришћења;
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6) није предузело ниједну радњу везану за реализацију ин
вестиције пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за
општи трошак;
7) добављач и лице из члана 3. овог правилника не предста
вљају повезана лица, односно добављачи међусобно не предста
вљају повезана лица;
8) има три прикупљене понуде за набавку инвестиције, од
носно прихватљивих трошкова датих у Прилогу 1 за вредност ве
ћу од 20.000 евра у динарској противвредности према месечном
курсу Европске централне банке исказаном на шест (6) децимала
у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, а
које су упоредиве по садржају и по спецификацијама, односно јед
ну понуду за набавку инвестиције за вредност до 20.000 евра, а
које су важеће на дан подношења захтева за одобравање пројекта,
осим понуда које се односе на реализоване опште трошкове за које
доставља рачун;
9) се предметна инвестиција односи на прераду и маркетинг
пољопривредних производа и производа рибарства датих у При
логу 2 – Листа пољопривредних производа, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део;
10) је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД
подстицаје по претходно одобреном пројекту у складу са овим
правилником;
11) роба која је предмет набавке потиче из земље која је дата
у Прилогу 3 – Листа прихватљивих земаља, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: При
лог 3), осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за кори
шћење конкурентног преговарачког поступка1;
12) роба која је предмет набавке потиче са територије Косова
и Метохије, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за
коришћење конкурентног преговарачког поступка2;
13) се објекат који је предмет инвестиције у сектору млека и
меса не налази на Листи одобрених објеката Генералног директо
рата Европске комисије за безбедност хране (DG SANCO);
14) за објекат који је предмет инвестиције има дозволу за из
градњу, односно решење за извођење радова, у складу са законом
којим се уређује планирање и изградња;
15) за остваривање права на одобравање пројекта нису ве
штачки створени услови у циљу остваривања предности супротно
ИПАРД програму.
Ако је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, лице
остварује право на одобравање пројекта ако објекат који је пред
мет инвестиције има употребну дозволу у складу са законом којим
се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом ко
јим се уређује озакоњење објеката.
Ако је предмет захтева инвестицијa за производњу енергије
из обновљивих извора лице из члана 3. овог правилника остварује
право на одобравање пројекта и ако:
1) енергију из обновљивих извора користи за сопствену по
трошњу на пољопривредном газдинству;
2) пројектована годишња производња енергије из построје
ња које је предмет захтева не прелази вредност од 120% годишњег
просека потрошње укупне топлотне и електричне енергије на га
здинству, рачунато за период од претходне три године, осим ако
овим правилником није другачије одређено;
3) вишак произведене електричне енергије из постројења ко
је је предмет захтева, а који се предаје мрежи на годишњем нивоу,
није већи од утврђене укупне просечне годишње потрошње топло
тне и електричне енергије на газдинству.
Посебни услови за остваривање права на одобравање
пројекта за прераду и маркетинг у сектору млека
Члан 6.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из
члана 5. овог правилника остварује право на ИПАРД подстицаје за
прераду и маркетинг у сектору млека и ако:
1) је уписано у Регистар објеката, односно Регистар одобрених
објеката у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;

–––––––––––
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.
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2) има утврђен дневни капацитет објекта за прераду млека од
3.000 до 100.000 литара.
Посебни услови за остваривање права на одобравање
пројекта за прераду и маркетинг у сектору меса
Члан 7.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из
члана 5. овог правилника остварује право на ИПАРД подстицаје за
прераду и маркетинг у сектору меса и ако испуњава ветеринарскосанитарне услове за прераду меса у складу са прописима којима
се уређује ветеринарство.
Ако је подносилац захтева кланица, поред услова из става 1.
овог члана, право на ИПАРД подстицаје за прераду и маркетинг у
сектору меса остварује и ако има утврђен минимални капацитет
клања за: 10 говеда или 50 свиња или 50 оваца или 5.000 јединки
живине на дан.
Пословни план и елементи и показатељи за процену
економске одрживости пројекта
Члан 8.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава опште и по
себне услове у складу са овим правилником, право на одобравање
пројекта остваруje ако докаже своју економску одрживост и одржи
вост пројекта на крају инвестиционог периода кроз пословни план.
Пословни план из става 1. овог члана подноси се у електрон
ској и писаној форми, и то:
1) за инвестиције вредности до 50.000 евра кроз једноставан
пословни план који је дат у Прилогу 4 – Једноставан пословни план,
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;
2) за инвестиције вредности веће од 50.000 евра кроз сложен
пословни план који је дат у Прилогу 5 – Сложен пословни план,
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Елементи и показатељи за процену економске одрживости
подносиоц
 а захтева и пројекта дати су у Прилогу 6 – Елементи
и показатељи који се користе за процену економске одрживости
подносиоца захтева и пројекта, који је одштампан уз овај правил
ник и чини његов саставни део.
Износ ИПАРД подстицаја
Члан 9.
ИПАРД подстицаји утврђују се у износу од 50% од вредно
сти прихватљивих трошкова инвестиције умањеном за износ по
реза на додату вредност.
За инвестиције у области управљања отпадом и отпадним во
дама, ИПАРД подстицаји утврђују се у додатном износу од 10%
преко процентуалног износа из става 1. овог члана.
Вредност прихватљивог општег трошка не може прећи износ од
12% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције.
Вредност прихватљивог општег трошка за израду пословног
плана за које се одобравају ИПАРД подстицаји не може прећи из
нос од:
1) 3% од вредности прихватљивих трошкова предметне инве
стиције – ако је вредност прихватљивих трошкова предметне ин
вестиције већа од три милиона евра;
2) 4% од вредности прихватљивих трошкова предметне инве
стиције – ако је вредност прихватљивих трошкова предметне ин
вестиције већа од једног, а мања од три милиона евра;
3) 5% од вредности прихватљивих трошкова предметне инве
стиције – ако је вредност прихватљивих трошкова предметне ин
вестиције мања од милион евра.
Корисник ИПАРД подстицаја (у даљем тексту: корисник)
остварује право на ИПАРД подстицаје, без обзира на укупну вред
ност инвестиције, у оквиру следећих граница:
1) за сектор млека у износу од 10.000 до 2.000.000 евра;
2) за сектор меса у износу од 10.000 до 1.000.000 евра;
3) за сектор воћа и поврћа у износу од 10.000 до 1.000.000
евра.
Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја
у складу са овим правилником од 2.000.000 евра у периоду спро
вођења ИПАРД програма.
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Инвестиције и прихватљиви трошкови
Члан 10.
Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и мар
кетинга, а односе се на изградњу и/или куповину нових машина
и опреме и прихватљиви трошкови за које се одобравају ИПАРД
подстицаји дати су у Прилогу 1.
Трошкови из става 1. овог члана који се односе на изградњу
и/или куповину нових машина и опреме, укључујући компјутер
ске програме, сматрају се прихватљивим, до тржишне вредности
имовине, у складу са прописом којим се прописује методологија
за утврђивања референтних цена инвестиција за обрачун ИПАРД
подстицаја и три достављене понуде.
Право на ИПАРД подстицаје остварује се искључиво за ин
вестиције које су реализоване након доношења решења о одобра
вању пројекта, осим за општи трошак који може да настане у пе
риоду важења ИПАРД програма.
Неприхватљиви трошкови
Члан 11.
Право на ИПАРД подстицаје не може да се оствари за:
1) порезе, укључујући ПДВ;
2) царине, увозне и друге дажбине;
3) куповину, закуп или лизинг земљишта и постојећих обје
ката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом вла
сништва;
4) казне, финансијске пенале и судске трошкове;
5) трошкове пословања;
6) половну механизацију и опрему;
7) банкарске трошкове, трошкове гаранција и сличне тро
шкове;
8) трошкове конверзије, трошкове и губитке у погледу курсне
разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и друге чисто
финансијске трошкове;
9) доприносе у натури;
10) трошкове одржавања, амортизације или закупа;
11) набавку предмета инвестиције путем лизинга, компенза
ције, асигнације и цесије или набавку на други начин који пред
ставља гашење обавезе путем пребијања дуга;
12) набавку предмета инвестиције готовинским плаћањем.
III. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ИПАРД
ПОДСТИЦАЈЕ
Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта
Члан 12.
Поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по
креће се подношењем захтева за одобравање пројекта на основу
јавног позива који расписује Министарство – Управа за аграрна
плаћања (у даљем тексту: Управа).
Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи рок за
подношење захтева, износ расположивих средства за расписани
позив, образац захтева, обавезну документацију и друге податке
везане за конкретан позив.
Поступак се покреће са подацима из Регистра на дан подно
шења захтева за одобравање пројекта.
Јавни позив из става 1. овог члана објављује се на званичној
интернет страници Министарства, односно на званичној интернет
страници Управе.
Подносилац захтева може поднети само један захтев за одо
бравање пројеката по истом јавном позиву.
Захтев из става 1. овог члана може се поднети за једну или
више инвестиција из Прилога 1 у оквиру једног сектора.
Документација уз захтев за одобравање пројекта
Члан 13.
Уз захтев из члана 12. овог правилника доставља се следећа
документација:
1) пословни план у складу са чланом 8. овог правилника;
2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар
претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев,
као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта;
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3) понуде у складу са чланом 5. тачка 8) овог правилника;
4) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јав
них прихода издато од надлежног органа јединице локалне само
управе према месту инвестиције, односно седишту подносиоца
захтева;
5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јав
них прихода издато од стране надлежне пореске управе;
6) извод из Регистра привредних субјеката који води Агенци
ја за привредне регистре;
7) биланс успеха за претходну годину у односу на годину у
којој се подноси захтев за одобравање пројекта за лице које је об
везник пореза на приход од самосталне делатности;
8) картице за некретнине, постројења и опрему на дан подно
шења захтева за одобравање пројекта за лице које води књиге по
систему двојног књиговодства;
9) порески биланс – ПБ2 за претходну финансијску годину у
односу на годину у којој се подноси захтев за одобравање пројекта
за лице које је обвезник пореза на приход од самосталне делатности;
10) извод из катастра непокретности са копијом плана за
предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је
успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако
није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књи
га ако није успостављен катастар непокретности;
11) ако подносилац захтева није власник земљишта, односно
објекта који је предмет инвестиције, доставља и уговор о заку
пу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно
објекта закључен са закуподавцем, односно уступиоцем – физич
ким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом или ма
настиром, на период закупа, односно коришћења од најмање десет
година почев од календарске године у којој се подноси захтев, с
тим да ако је објекат и катастарска парцела предмет закупа, одно
сно коришћења не може имати уписане друге терете, осим пред
метног закупа, односно права коришћења.
За инвестиције у изградњу објеката, поред документације из
става 1. овог члана, доставља се и:
1) пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/
или пројекат за извођење у складу са прописом којим се уређује
планирање и изградња;
2) грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова.
За инвестиције у набавку опреме која се уграђује у објекат,
поред документације из става 1. овог члана, доставља се и упо
требна дозвола у складу са законом којим се уређује планирање и
изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоње
ње објеката.
За инвестиције у обновљиве изворе енергије, поред доку
ментације из става 1. овог члана, доставља се и претходна студија
оправданости или студија оправданости у складу са законом којим
се уређује планирање и изградња, а која садржи анализу просечне
потрошње електричне и топлотне енергије у претходне три године
на пољопривредном газдинству образложену рачунима и осталим
документима о потрошњи електричне енергије, гаса, топлотне
енергије, сировина за производњу енергије за инвестиције у обно
вљиве изворе енергије.
У случају да није могуће обезбедити доказе о потрошњи
енергије у претходне три године из става 4. овог члана, или се про
јектом планира значајно повећање потрошње енергије у наредном
периоду због повећања обима производње на пољопривредном га
здинству, за прорачун просечне потрошње електричне и топлотне
енергије у претходне три године на пољопривредном газдинству,
узимају се у прорачун они подаци о потрошњи енергије који стоје
на располагању, за период који не може бити мањи од годину да
на, и на ту вредност се додају пројектоване вредности потрошње
енергије нових постројења.
За доказивање испуњености критеријума рангирања под
носилац захтева доставља и сертификат о органској производ
њи, односно акт о географској ознаци порекла, односно елаборат
о енергетској ефикасности у складу са законом којим се уређује
ефикасно коришћење енергије, односно одобрен акциони план
за достизање стандарда Европске уније у сектору млека и меса у
складу са националном стратегијом за унапређење објеката у који
ма се послује храном животињског порекла.
Ако подносилац захтева за одобравање пројекта не доста
ви потребну документацију из става 1. тач. 4)–6) и 10), става 2.
тачка 2) и става 3. овог члана, Управа по службеној дужности од
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надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се во
ди службена евиденција у складу са законом којим се уређује оп
шти управни поступак.
Административна обрада захтева за одобравање пројекта
Члан 14.
Управа врши административну обраду захтева за одобравање
пројекта, провером података из захтева, документације приложене
уз захтев и увидом у службене евиденције.
Захтев за одобравање пројекта који није поднет од стране ли
ца из члана 3. овог правилника, преурањен, неблаговремен захтев,
захтев послат факсом или електронском поштом, као и сваки на
редни захтев истог подносиоца по истом позиву, Управа одбацује
без разматрања.
Понуде
Члан 15.
Понуда из члана 5. став 1. тачка 8) овог правилника нарочито
садржи:
1) назив, седиште и матични број добављача;
2) назив, седиште и матични број;
3) техничко – технолошке карактеристике за робу, радове и
услуге који чине предмет инвестиције, односно предмер и пред
рачун радова за изградњу, при чему свака ставка у понуди мора да
садржи: јединицу мере, количину, јединичну цену и укупну цену
ставке, као и укупну цену понуде укључујући посебно исказану
нето цену и износ ПДВ-а изражене у динарима, односно у евримa
за стране добављаче, као и да садржи податке о основном моделу
и додатној опреми;
4) рок важења понуде;
5) број, датум и место издавања понуде;
6) оверу добављача;
7) изјаву добављача под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да је предмет понуде нова и неупотребљавана роба;
8) назив произвођача и земља порекла опреме, радова и услуга;
9) изјаву добављача под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да је земља, односно територија порекла опреме,
радова и услуга земља, односно територија из члана 5. став 1. тач.
11) и 12) овог правилника;
10) гарантне услове;
11) услове и начин плаћања;
12) обавезе добављача у вези са испоруком.
Подаци из прикупљених понуда треба да буду у складу са по
дацима који су наведени у пословном плану из члана 8. овог пра
вилника.
Одобравање понуде
Члан 16.
Пoднoсилaц захтева у захтеву за одобравање пројекта означа
ва као изабрану једну од три достављене понуде.
Управа одобрава изабрану понуду у вредности која не може
бити већа од вредности из понуде са најнижом ценом.
Израчунавање основице за обрачун ИПАРД подстицаја
Члан 17.
Основица за обрачун ИПАРД подстицаја утврђује се у вред
ности из члана 16. став. 2. овог правилника, ако ова вредност не
прелази износ референтне цене утврђене у складу са посебним
прописом којим се прописује методологија утврђивања референт
не цене.
Ако вредност из члана 16. став 2. овог правилника прелази
износ референтне цене, основица за обрачун ИПАРД подстицаја
утврђује се у висини референтне цене.
Контрола на лицу места пре одобравања пројекта
Члан 18.
После административне обраде захтева за одобравање про
јекта Управа врши проверу испуњености прописаних услова кон
тролом на лицу места у складу са законом којим се уређује пољо
привреда и рурални развој.
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Управа, у зависности од врсте инвестиције, у извештају сачи
њеном током контроле на лицу места у фази одобравања пројекта,
упознаје подносиоца захтева да најкасније десет дана пре извође
ња радова или испоруке опреме обавести Управу о извођењу скри
вених радова.
Бодовање и рангирање
Члан 19.
Захтеви који после административне обраде и контроле на
лицу места испуњавају услове за одобравање пројекта бодују се
и рангирају.
Са 20 бодова бодују се захтеви за одобравање пројекта ако је:
1) место инвестиције у подручјима са отежаним условима ра
да у пољопривреди у складу са посебним прописом којим се одре
ђују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди;
2) инвестиција усмерена ка заштити животне средине или
управљању отпадом и отпадним водама;
3) подносилац захтева сертификован за органску производ
њу у складу са прописом којим се уређује органска производња,
односно ако је овлашћени корисник ознаке географског порекла у
складу са прописом којим се уређују географске ознаке за пољо
привредне и прехрамбене производе;
4) целокупна инвестиција усмерена за достизање стандарда
Европске уније;
5) инвестиција усмерена за побољшање енергетске ефика
сности, укључујући и коришћење обновљивих извора енергије.
Ако подносилац захтева испуњава више критеријума бодови
се сабирају.
Ако постоји више захтева за одобравање пројекта са истим
бројем бодова према критеријумима за рангирање, предност има
раније поднет захтев за одобравање пројекта.
Поступак бодовања и рангирања се не спроводи ако је износ
расположивих средстава довољан за све захтеве за одобравање
пројеката.
Ранг листа одобрених захтева објављује се на званичној ин
тернет страници Управе.
Решење о одобравању пројекта
Члан 20.
Ако је административном обрадом и контролом на лицу ме
ста утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове и
ако постоје расположива финансијска средства, директор Управе
решењем одобрава пројекат.
Решење из става 1. овог члана нарочито садржи:
1) пројекат који се одобрава са прихватљивим инвестицијама
и трошковима;
2) одобрен износ ИПАРД подстицаја са израженим износом
националног и кофинансирања Европске уније за пројекат који се
одобрава;
3) рок за реализацију инвестиције и подношење захтева за
исплату;
4) обавезу чувања документације која се односи на пројекат
који се одобрава;
5) обавезу достављања извештаја Управи о спровођењу одо
бреног пројекта у зависности од врсте пројекта;
6) обавезу корисника да омогући несметан приступ и контро
лу на лицу места која се односи на одобрени пројекат, као и оба
везу давања на увид целокупне документације везане за одобрени
пројекат овлашћеним лицима Управе, органа надлежног за реви
зију система спровођења програма Европске уније, Националног
фонда Министарства финансија, Европске комисије, Европског
ревизорског суда и Европске канцеларије за борбу против превара
(ОЛАФ);
7) забрану предузимања радњи које би могле довести до јав
ног финансирања истог одобреног пројекта;
8) обавезу корисника да обавести Управу о извођењу скриве
них радова;
9) обавезу корисника да обележи предмет инвестиције у
складу са овим правилником.
Управа позива корисника да преузме решење којим се одо
брава пројекат.
Приликом преузимања решења из става 3. овог члана Упра
ва усменим и писменим путем упознаје корисника са правима,
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обавезама и одговорностима, као и прописаним санкцијама у
складу са прописима којима се уређују ИПАРД подстицаји.
Корисник својим потписом, односно овером аката из става 4.
овог члана потврђује пријем решења о одобравању пројекта, као
и да је упознат са правима, обавезама и одговорностима, као и
прописаним санкцијама у складу са прописима којима се уређују
ИПАРД подстицаји.
Измена одобреног пројекта
Члан 21.
После доношења решења о одобравању пројекта, а најкасни
је 30 дана пре истека рока за реализацију одобреног пројекта, ко
рисник може поднети захтев за измену одобреног пројекта ако:
1) су измене пројекта такве да се њима не мењају битне осо
бине, односно сврха инвестиције;
2) се измене односе на продужетак рока за завршетак пројек
та, односно продужетак рока за подношење захтева за исплату, из
оправданих разлога;
3) реализација одобреног пројекта није могућа или није еко
номски оправдана услед:
(1) више силе,
(2) немогућности добављача да обезбеди производе и услуге,
(3) промене прописа,
(4) увођења нових технологија које могу побољшати ефика
сност предметне инвестиције.
Уз захтев за измену одобреног пројекта, подносилац захтева
доставља и доказе којима се потврђује оправданост разлога за из
мену.
Измене пројекта морају бити у складу са општим и посебним
условима за одобравање пројекта прописаним овим правилником.
IV. ИСПЛАТА ИПАРД ПОДСТИЦАЈА
Општи услови за остваривање права на исплату ИПАРД
подстицаја
Члан 22.
Лице из члана 3. овог правилника које је остварило право на
одобравање пројекта остварује право на исплату ИПАРД подсти
цаја ако:
1) је реализовало инвестицију у складу са решењем о одобре
њу пројекта, односно актом о измени пројекта;
2) је инвестиција реализована безготовинским плаћањем;
3) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних при
хода;
4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања пре
ма Министарству, по основу раније остварених подстицаја, суб
венција и кредита;
5) пољопривредно газдинство испуњава одговарајуће пропи
сане услове у области: заштите животне средине, јавног здравља
(са аспекта безбедности хране), безбедности и здравља на раду, а
за инвестиције у сектору прераде млека и меса и прописане усло
ве у области ветеринарског јавног здравља и добробити животи
ња, као и ако предметна инвестиција испуњава наведене услове
уређене прописима Европске уније у овим областима, а са којима
су усклађени прописи Републике Србије;
6) је предмет инвестиције обележен на начин прописан овим
правилником;
7) предмет инвестиције није финансиран из других извора
јавног финансирања, односно ако није у поступку за остваривање
финансирања из других јавних извора финансирања;
8) роба која је предмет набавке потиче из земље која је дата
у Прилогу 3, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за
коришћење конкурентног преговарачког поступка3;
9) роба која је предмет набавке потиче са територије Косова
и Метохије, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за
коришћење конкурентног преговарачког поступка4;
10) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако
нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре
подношења захтева за исплату.
–––––––––––
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.
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Посебни услови за остваривање права на исплату
ИПАРД подстицаја за инвестиције за прераду и маркетинг
у сектору млека
Члан 23.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из
члана 22. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД
подстицаја за прераду и маркетинг у сектору млека ако:
1) испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду мле
ка у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;
2) има утврђен дневни капацитет објекта за прераду млека од
3.000 до 100.000 литара.
Посебни услови за остваривање права на исплату
ИПАРД подстицаја за инвестиције за прераду и маркетинг
у сектору меса
Члан 24.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из
члана 22. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД
подстицаја за прераду и маркетинг у сектору меса ако испуњава
ветеринарско-санитарне услове за прераду меса у складу са про
писима којима се уређује ветеринарство.
Ако је подносилац захтева кланица, поред услова из става 1.
овог члана, право на ИПАРД подстицаје за прераду и маркетинг у
сектору меса остварује и ако има утврђен минимални капацитет
клања за: 10 говеда или 50 свиња или 50 оваца или 5.000 јединки
живине на дан.
Посебни услови за остваривање права на исплату
ИПАРД подстицаја за инвестиције за прераду и маркетинг
у сектору воћа и поврћа
Члан 25.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из
члана 22. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД
подстицаја за прераду и маркетинг у сектору воћа и поврћа ако је
уписано у Централни регистар објеката, у складу са законом који
уређује безбедност хране.
Покретање поступка за исплату ИПАРД подстицаја
Члан 26.
Поступак за одобравање исплате ИПАРД подстицаја покреће
се по захтеву корисника за одобравање исплате, који се подноси
Управи после реализације одобреног пројекта у року утврђеном у
решењу о одобравању пројекта, односно акту о измени пројекта.
Подносилац захтева може поднети само један захтев за одо
бравање исплате по истом јавном позиву.
Захтев за одобравање исплате поднет од стране лица коме ре
шењем није одобрен пројекат, преурањен, неблаговремен захтев,
захтев послат факсом или електронском поштом, као и сваки на
редни захтев истог подносиоца по истом позиву, Управа одбацује
без разматрања.
Документација за остваривање права на исплату
ИПАРД подстицаја
Члан 27.
Уз захтев за одобравање за исплату из члана 26. овог правил
ника корисник доставља следећу документацију:
1) рачуне за набавку предметне инвестиције у складу са ре
шењем о одобравању пројекта;
2) отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно
међународни товарни лист;
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то:
потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке;
4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену
набавку предметне инвестиције;
5) јединствену царинску исправу ако је корисник сам извр
шио увоз предмета инвестиције;
6) сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе –
ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе
(ако је вредност робе из појединачног уговора са добављачем већа
од 100.000 евра), а за робу домаћег порекла изјаву произвођача о
пореклу робе;
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7) извод из Регистра привредних субјекта који води Агенција
за привредне регистре са актом о разврставању у микро, мало или
средње правно лице;
8) извод из катастра непокретности са копијом плана за пред
мет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је ус
постављен нови операт, односно препис поседовног листа ако ни
је успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига
ако није успостављен катастар непокретности;
9) употребна дозвола;
10) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јав
них прихода издато од надлежног органа јединице локалне само
управе према месту инвестиције, односно седишту подносиоца
захтева;
11) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јав
них прихода издато од стране надлежне пореске управе;
12) потврду надлежног органа јединице локалне самоупра
ве према пребивалишту, односно седишту корисника, као и пре
ма месту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да
за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом
основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инве
стиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
13) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну
инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (суб
венције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није
предмет другог поступка за коришћење подстицаја ако корисник
има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне по
крајине, односно ако се објекат предмета инвестиције налази на
територији аутономне покрајине;
14) потврду надлежног органа за послове уговарања и фи
нансирања програма из средстава Европске уније, да се за пред
метну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција
није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
15) ако је предмет инвестиције набавка робе корисник доста
вља изјаву од добављача да је испоручена роба нова;
16) картице за некретнине, постројења и опрему за лица која
воде књиге по систему двојног књиговодства за годину у којој је
издато решење о одобравању пројекта, оверене печатом и потпи
сом од стране овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица;
17) картице за некретнине, постројења и опрему за лица ко
ја воде књиге по систему двојног књиговодства, заједно са анали
тичком картицом добављача, коју води корисник, издатим на да
тум подношења захтева за исплату, оверене печатом и потписом од
стране овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица;
18) акт органа надлежног за послове заштите животне среди
не којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава про
писане услове у области заштите животне средине, као и да пред
метна инвестиција испуњава услове из области заштите животне
средине у складу са законом којим се уређује процена утицаја на
животну средину и прописима Европске уније са којима су ускла
ђени прописи Републике Србије;
19) акт органа надлежног за послове безбедности и здравља
на раду којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава
прописане услове у области безбедности и здравља на раду, као
и да предметна инвестиција испуњава услове из области безбед
ности и здравља на раду у складу са прописима којим се уређује
безбедност и здравље на раду;
20) акт органа надлежног за послове ветеринарског јавног
здравља и добробити животиња којим се доказује да пољопри
вредно газдинство испуњава прописане услове у области ветери
нарског јавног здравља и добробити животиња, као и да предмет
на инвестиција испуњава услове из области ветеринарског јавног
здравља и добробити животиња у складу са прописима којим се
уређује ветеринарство и добробит животиња и прописима Европ
ске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сек
тору млека и меса;
21) акт органа надлежног за послове безбедности хране биљ
ног порекла којим се доказује да пољопривредно газдинство испу
њава прописане услове у области безбедности хране биљног поре
кла, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области
безбедности хране биљног порекла у складу са прописима којим
се уређује безбедност хране и прописима Европске уније са којима
су усклађени прописи Републике Србије, у сектору воћа и поврћа.
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За инвестиције у изградњу објекта, поред документације из
става 1. овог члана, доставља се и:
1) уговор са овлашћеним извођачем радова;
2) грађевинска књига, односно друга прописана документаци
ја у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња;
3) окончана ситуација за изведене радове;
4) употребна дозвола.
Поред документације из става 1. овог члана ако је корисник
акционарско друштво доставља се и оснивачки акт.
За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања
захтева за исплату корисник врши обрачун у динарима према ме
сечном курсу Европске комисије (ЕЦБ), исказаном на шест (6) де
цимала у месецу у којем је поднет захтев за исплату и ту вредност
уписује у образац захтева за исплату.
Ако корисник не достави потребну документацију из става
1. тач. 7)–14) и става 2. тачка 4) овог члана Управа по службеној
дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција у складу са законом којим се
уређује општи управни поступак.
Форма документације
Члан 28.
Уверења и потврде која се достављају уз захтев за одобрава
ње права на ИПАРД подстицаје не могу бити старија од 30 дана од
дана подношења захтева.
Сва документа која се достављају уз захтев гласе на подно
сиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако
овим правилником није прописано другачије.
Документа на страном језику морају бити преведена на срп
ски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.
Управа може да затражи и додатну документацију у циљу
утврђивања и провере испуњености прописаних услова за оства
ривање права на ИПАРД подстицаје.
Контрола на лицу места пре исплате
Члан 29.
После административне обраде захтева за одобравање испла
те Управа врши проверу испуњености прописаних услова у скла
ду са овим правилником контролом на лицу места на начин и по
ступку који је уређен посебним прописом.
Контролом из става 1. овог члана Управа проверава да ли је
корисник инвестицију реализовао у складу са решењем о одобра
вању пројекта.
Решење о исплати ИПАРД подстицаја
Члан 30.
Ако је административном обрадом и контролом на лицу ме
ста утврђено да захтев испуњава прописане услове директор Упра
ве решењем одлучује о праву на коришћење ИПАРД подстицаја и
налаже исплату ИПАРД подстицаја на наменски рачун корисника
уписан у Регистар.
Решењем из става 1. овог члана утврђује се износ средста
ва који се финансира средствима претприступне помоћи, односно
буџета Републике Србије, као и укупни износ ИПАРД подстицаја.
Износ средстава који се финансира средствима претприступ
не помоћи утврђује се у износу од 75% од укупног износа ИПАРД
подстицаја.
Решење из става 1. овог члана садржи и:
1) обавезу чувања документације у складу са законом којим
се уређује пољопривреда и рурални развој;
2) обавезу примаоца средстава да обележи предмет инвести
ције;
3) обавезу примаоца средстава да наменски користи, не оту
ђи, нити омогући другом лицу коришћење предмета инвестиције у
периоду од пет година од дана исплате;
4) обавезу примаоца средстава да допусти у сваком тренут
ку несметан приступ и контролу на лицу места која се односи на
одобрени пројекат, као и обавезу давања на увид целокупне доку
ментације везане за одобрени пројекат овлашћеним лицима: Упра
ве, органа надлежног за ревизију система спровођења програма
Европске уније, Националног фонда Министарства финансија,
Европске комисије, Европског ревизорског суда и Европске канце
ларије за борбу против превара (ОЛАФ);
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5) обавезу примаоца средстава да врати неосновано испла
ћена средства у складу законом којим се уређује пољопривреда и
рурални развој.
Обележавање предмета инвестиције
Члан 31.
Корисник врши привремено обележавање предмета инвести
ције у изградњу објекта током реализације инвестиције, поставља
њем табле на градилишту у облику датом у Прилогу 7 – Обележа
вање предмета инвестиције, који је одштампан уз овој правилник
и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 7).
Прималац средстава врши стално обележавање предмета ин
вестиције у року од три месеца после реализације инвестиције у
облику датом у Прилогу 7 на месту лако видљивом за јавност.
Прималац средстава обезбеђује да предмет инвестиције буде
обележен на начин из става 2. овог члана у року од пет година од
дана исплате ИПАРД подстицаја.
Прималац средстава придржава се свих осталих обавеза веза
них за означавање предмета инвестиције у складу са Секторским
споразумом између Владе Републике Србије и Европске комиси
је о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици
Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области
подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД).
Контрола на лицу места после исплате ИПАРД подстицаја
Члан 32.
После исплате ИПАРД подстицаја Управа проверава контро
лом на лицу места да ли прималац средстава наменски користи
предмет инвестиције, као и да ли се придржава других обавеза у
складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални раз
вој и овим правилником.
Члан 33.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-42/2017-09
У Београду, 20. септембра 2017. године
Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.
Прилог 1
ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА
2. ОПШТИ ТРОШАК
2.1. Трошкови за припрему пројекта и техничке документације, као што су накнаде
за архитекте, инжењере и друге консултантске накнаде
2.2. Трошкови израде студије о процени утицаја на животну средину
2.3. Трошкови припреме документације за ИПАРД подстицаје (консултантске услуге)
2.4. Студије изводљивости и друге студије у вези са пројектом/бизнис планови
ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ
4. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
4.1. Припремни радови
4.2. Рушење и демонтажа
4.3. Земљани радови
4.4. Бетонски радови
4.5. Армирано-бетонски радови
4.6. Инсталатерски радови
4.7. Столарски радови
4.8. Зидарски радови
4.9. Изолациони радови
4.10. Кровнопокривачки радови
4.11. Готове конструкције и елементи
5.2. ЗАНАТСКИ РАДОВИ
5.1. Лимарски радови
5.2. Столарски радови
5.3. Браварски радови
5.4. Стаклорезачки радови
5.5. Гипсани радови
5.6. Подне и зидне облоге
5.7. Каменорезачки радови
5.8. Керамички радови
5.9. Паркетарски радови
5.10. Молерски радови и тапацирање
5.11. Фасадни радови
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6. МОНТАЖНИ РАДОВИ
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3.2. СЕКТОР МЕСА

6.1. Електро-инсталациони радови
6.2. Водоводни и канализациони радови
6.3. Гасне инсталације
6.4. Инсталације централног грејања
8. ПЕЈЗАЖНИ РАДОВИ И ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ
8.1. Уређење екстеријера
8.2. Изградња унутрашњих путева
8.3. Потпорни и заштитни зидови
8.4. Асфалтирање

3. ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА
ПО СЕКТОРИМА
Све инвестиције/трошкови набројани у овој листи могу да
обухвате хардвер и софтвер који омогућавају производне процесе
(управљање, надзор и контролу).
3.1. СЕКТОР МЛЕКА
3.1.1. Изградња
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 дистрибуција; 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 паковање 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 (укључујући агрегате) и канализациони систем
3.1.1.2. Изградња објеката или покривених простора за чишћење и дезинфекцију
возила
3.1.1.3. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије, лаборатори
је, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне простори
је, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)
3.1.1.4. Изградња објеката за прераду млечних прерађевина, третман отпадних во
да, управљање отпадом и превенцију загађења ваздуха
3.1.1.5. Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора са мак
сималним капацитетом годишње потрошње енергије пољопривредног предузећа/
газдинства (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу), укључујући
повезивање електрана на дистрибутивну мрежу / од постројења до објекта
3.1.1.6. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у
власништву пољопривредног предузећа/газдинства
3.1.2. Опрема
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. Специјализована возила за транспорт сировог млека са одговарајућом опре
мом (мерни инструменти и уређаји за узорковање)
3.1.2.3. Опрема за пријем, узорковање, утовар, прераду, термичку обраду, одлежава
ње/врење, пуњење, мерење, паковање и обележавање млека и млечних прерађевина
3.1.2.4. Опрема за испитивање квалитета млека
3.1.2.5. Опрема за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опре
ме, алата, апарата и машина, просторија за пресвлачење одеће и санитарних објека
та (укључујући мерне уређаје)
3.1.2.6. Опрема за држање и складиштење млека и млечних прерађевина (полице,
виљушкари, транспортери, елеватори итд.)
3.1.2.7. IT хардвер и софтвер за регистар млека и праћење, контролу и управљање
процесима производње и складиштења (са инсталацијом)
3.1.2.8. Лабораторијска опрема (искључујући стакларију) за унутрашњу употребу –
део производног објекта
3.1.2.9. Опрема за одлагање и транспорт примарног, секундарног и терцијарног ма
теријала за паковање отпада
3.1.2.10. Опрема за прераду млечних прерађевина и отпада, третман отпадних вода
и управљање отпадом
3.1.2.11. Опрема за припрему (укључујући хемијску припрему), акумулацију и ди
стрибуцију воде, укључујући топлу и хладну (лед) воду
3.1.2.12. Опрема за обезбеђење посебних микроклиматских услова у производњи
и/или складишним објектима (укључујући опрему за климатизацију просторија –
вентилација, хлађење/грејање, сушење/влажење ваздуха)
3.1.2.13. Опрема за прање и хигијенско сушење руку током рада и санитарне про
сторије (укључујући тушеве), опрема за просторије за гардеробу, опрема за чишће
ње, уређаји за прање и дезинфекцију одеће и обуће
3.1.2.14. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и упра
вљање отпадом
3.1.2.15. Инвестиције у технологије које доприносе штедњи енергије и заштити жи
вотне средине

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 користе искључиво за клање болесних или животиња за које се сумња да су болесне;
објекти за складиштење стајњака или садржаја дигестивног тракта; објекти за одвојено складиштење упакованог и неупакованог меса; хладњаче; објекти за складиштење нуспроизвода животињског порекла који нису намењени за људску употребу; постројења за инсталацију вентилације, климатизације, хлађења и грејања;
споредна енергетска постројења; изградња и/или реконструкција система за водоснабдевање (укључујући бунаре), снабдевање гасом, струјом (укључујући генераторе) и канализациони систем
3.2.1.2. Изградња објеката/просторија за производњу прерађевина од меса; просто
рије/објекти за пријем, складиштење и/или сечење меса; производни објекти, укљу
чујући просторије са посебним микроклиматским условима за производњу; објек
ти за паковање; објекти за чување готових производа; објекти за чување зачина и
других адитива који се користе у производњи; објекти за складиштење амбалаже;
објекти за одвојено складиштење прибора, опреме и посуда за чишћење, прање и
дезинфекцију; објекти за одвојено сакупљање и складиштење нуспроизвода живо
тињског порекла који нису за људску употребу; постројења за инсталацију вентила
ције, климатизације, хлађења и грејања; споредна енергетска постројења; изградња
и/или реконструкција система за водоснабдевање (укључујући бунаре), снабдевање
гасом, струјом (укључујући генераторе) и канализациони систем
3.2.1.3. Изградња за складиштење готових производа животињског порекла у усло
вима контролисане температуре и/или паковање и препакивање производа живо
тињског порекла; објекти за пријем и складиштење хране; објекти за складиштење
посуда за паковање; објекти за одвојено складиштење прибора, опреме и посуда за
чишћење, прање и дезинфекцију; објекти за одвојено сакупљање и складиштење
нуспроизвода животињског порекла који нису за људску употребу; објекти за от
премање робе; постројења за инсталацију вентилације, климатизације, хлађења и
грејања; споредна енергетска постројења; изградња и/или реконструкција система
за водоснабдевање (укључујући бунаре), снабдевање гасом, струјом (укључујући
генераторе) и канализациони систем
3.2.1.4. Изградња простора са одговарајућом опремом за чишћење, прање и дезин
фекцију возила за превоз животиња
3.2.1.5. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лицен
циране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, лабораторије, просторије за одмор
радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства
за чишћење, прање и дезинфекцију)
3.2.1.6. Изградња објеката за третман отпадних вода, управљање отпадом и превен
ција загађења ваздуха
3.2.1.7. Изградња мреже унутрашњих путева и паркинг места унутар имања (про
стора) у власништву
3.2.1.8. Изградња покривеног простора за истовар животиња
3.2.1.9. Изградња објеката за чишћење, прање и дезинфекцију возила за превоз жи
вотиња
3.2.1.10. Изградња објеката за третман отпадних вода, управљање отпадом и пре
венција загађења ваздуха
3.2.1.11. Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора са
максималним капацитетом годишње потрошње енергије у оквиру пољопривред
ног предузећа/газдинства (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биома
су), укључујући повезивање електрана на дистрибутивну мрежу / од постројења до
објекта
3.2.2. Опрема
3.2.2.1. Опрема за истовар животиња и истоварне рампе
3.2.2.2. Опрема за пријем, привремени смештај, храњење и појење животиња у про
стору за чекање, чишћење, прање и дезинфекција простора за чекање
3.2.2.3. Опрема за превоз животиња унутар кланице (у случају повређених или бо
лесних животиња)
3.2.2.4. Опрема за усмеравање животиња током кретања у кланици
3.2.2.5. Опрема за обуздавање, омамљивање и клање животиња
3.2.2.6. Опрема за пријем сировина
3.2.2.7. Систем (делови, опрема) за транспорт трупова и делова трупа
3.2.2.8. Опрема за сечење трупова након искрварења
3.2.2.9. Уређаји за мерење удела мишићног ткива у трупу
3.2.2.10. Опрема за сакупљање, пријем, складиштење (хладњача), уклањање и пре
раду нуспроизвода животињског порекла који нису намењени људској употреби и
кланичног отпада
3.2.2.11. Опрема за центре за сакупљање животињског отпада
3.2.2.12. Опрема за прераду и паковање изнутрица
3.2.2.13. Опрема за пражњење и чишћење желудаца, бешика и црева
3.2.2.14. Опрема за сечење, прераду, паковање и обележавање

3.1.2.16. Опрема за превенцију загађења ваздуха и обнављање растварача

3.2.2.15. Уређаји за хлађење живинских трупова (хлађење ваздушном струјом или
„чилерима”)

3.1.2.17. Инвестиције у опремање постројења за производњу енергије из обновљи
вих извора за сопствену потрошњу: посебно у соларну енергију, постројења на био
масу, котлове за сагоревање биомасе

3.2.2.17. Опрема за хлађење и/или замрзавање сировина и готових производа, укљу
чујући и уређаје за мерење

3.2.2.16. Опрема за прераду и складиштење масти
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3.2.2.18. Опрема за производњу млевеног меса, полупрерађених производа од меса,
механички одвојеног меса и готових месних прерађевина

ЛИСТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

3.2.2.19. Опрема за пријем, руковање, чување и отпрему готових производа, са од
говарајућим уређајима за мерење
3.2.2.20. Опрема за чишћење, прање и дезинфекцију возила и кавеза
3.2.2.21. Опрема за унутрашње ветеринарске контроле (као део објекта, интегрални
део пројекта)

Број у бриселској
номенклатури

Опис производа

Поглавље 1

Живе животиње

3.2.2.22. Лабораторијска опрема, искључујући стакларију (интегрални део пројекта)

Поглавље 2

Месо и јестиви кланични производи

3.2.2.23. Опрема за праћење, мерење и управљање процесима производње и скла
диштења (са инсталацијом)

Поглавље 3

Рибе и ракови, шкољке

Поглавље 4

Млеко и други млечни производи; јаја живине; природни мед

3.2.2.24. Опрема за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката,
опреме, алата, апарата и машина

Поглавље 5
05.04

Црева, бешике и желуци животиња (осим риба), цели и њи
хови комади

3.2.2.26. Опрема за обезбеђивање посебних микроклиматских услова у производ
ним и/или складишним просторима (укључујући опрему за климатизацију просто
ра – хлађење/грејање, исушивање/овлаживање ваздуха)

05.15

Производи животињског порекла који нису споменути ни
ти укључени на другом месту; мртве животиње из погла
вља 1 или 3, неупотребиве за људску исхрану:

3.2.2.27. Опрема за прање и хигијенско сушење руку у оперативним објектима и
санитарним просторијама (укључујући тушеве), опрема за просторије за смештај
гардеробе, опрема за чишћење, прање и дезинфекцију одеће и обуће

Поглавље 6

Живо дрвеће и друге биљке; луковице, корење и слично;
резано цвеће и украсно лишће

3.2.2.25. Опрема за детекцију метала и/или других физичких ризика

Поглавље 7

Јестиво поврће, неко корење и гомољи

3.2.2.28. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода, упра
вљање отпадом и превенцију загађења ваздуха

Поглавље 8

Јестиво воће и орашасти плодови; коре агрума, диња и лу
беница

3.2.2.29. Опрема за превенцију загађења ваздуха и обнављање растварача

Поглавље 9

Кафа, чај, зачини, искључујући мате чај (тарифни број 09.03)

3.2.2.30. Инвестиције у опремање постројења за обновљиву енергију за сопствене
потребе: посебно у соларну енергију, постројења на биомасу, котлове за сагоревање
биомасе

Поглавље 10

Житарице

Поглавље 11

Производи млинске индустрије; слад; шкроб; инулин; глутен

Поглавље 12

Уљано семење и плодови; разно зрневље, семење и плодо
ви; индустријско и лековито биље; слама и сточна храна

3.2.2.31. Опрема за руковање, утовар, истовар и унутрашњи превоз сировина и про
извода

Поглавље 13
искључујући 13.03

Пектин

Поглавље 15
3.3. СЕКТОР ВОЋА И ПОВРЋА
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 готових производа, објеката за прање и чишћење, постројења за инсталацију вентилације, климатизације, грејања и превенцију загађења ваздуха, споредни енергетски
објекти; изградња и/или реконструкција система за водоснабдевање (укључујући бунаре), снабдевање гасом, струјом (укључујући генераторе) и канализациони систем
3.3.1.2. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије, лаборатори
је, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне простори
је, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)
3.3.1.3. Изградња објеката за прераду полупроизвода и третман отпадних вода,
управљање отпадом и превенцију загађења ваздуха

15.01

Прерађена свињска маст (укључујући сало) и живинска
маст

15.02

Непрерађена лој говеда, оваца или коза, и производи ових
лојева

15.03

Стеарин из свињске масти, уље из свињске масти, олеосте
арин, олео уље и уље из лоја, неемулговани, немешани ни
ти на други начин обрађени

15.04

Масти и уља риба и морских сисара, рафинирани или не
рафинирани

15.07

Стабилна биљна уља, течна и чврста, сирова, рафинирана
или пречишћена

15.12

Масти и уља животињског или биљног порекла, хидроге
низовани рафинисани или нерафинисани, али даље необра
ђени

15.13.

Маргарин, имитација сала и друге јестиве масти

15.17

Остаци добијени при преради масних састојака или воско
ва животињског или биљног порекла

Поглавље 16

Прерађевине меса, риба, ракова, шкољки

3.3.1.4. Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора са
максималним капацитетом годишње потрошње енергије у оквиру пољопривред
ног предузећа/газдинства (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биома
су), укључујући повезивање електрана на дистрибутивну мрежу / од постројења до
објекта

Поглавље 17

3.3.1.5. Изградња мреже унутрашњих путева и паркинг места унутар простора у
власништву предузећа/газдинства

17.01

Шећер шећерне репе и шећерне трске, чврст

17.02

Остали шећери; шећерни сирупи; вештачки мед (мешан
или не са природним медом); карамел

17.03

Меласе, обезбојена или не

17.05(*)

Ароматизовани или обојени шећери, сирупи и меласа
(укључујући ванилин шећер или ванилин), уз изузетак воћ
ног сока с додатком шећера у било којој размери

3.3.2. Опрема
3.3.2.1. Опрема за сушење и/или прање, чишћење и сортирање
3.3.2.2. Опрема и уређаји за прераду, паковање, обележавање и привремено склади
штење, укључујући линије за пуњење, машине за паковање, машине за обележава
ње и друга специјализована опрема
3.3.2.3. Опрема за термичку обраду (стерилизација/ пастеризација/ бланширање)
3.3.2.4. Опрема и уређаји за хлађење и замрзавање
3.3.2.5. Опрема за вештачку вентилацију, климатизацију, хлађење и грејање објека
та за прераду и складиштење
3.3.2.6. Опрема за превоз воћа и поврћа (бокс палете, пластични контејнери итд.)

Поглавље 18
18.01

Какао у зрну, цели или ломљени, сирови или пржени

18.02

Љуске, коре, опне и отпаци какаа

Поглавље 20

Производи поврћа, воћа или осталих делова биљака

Поглавље 22
22.04

3.3.2.8. Опрема и уређаји за третман отпадних вода (физички, хемијски и биолошки
третман), управљање отпадом и спречавање загађења ваздуха

Комина грожђа, у ферментацији, или са заустављеним вре
њем без додавања алкохола

22.05

3.3.2.9. Опрема за превенцију загађења ваздуха и обнављање растварача

Шира; комина грожђа чија је ферментација заустављена до
датком алкохола

22.07

3.3.2.10. Опрема за прање и хигијенско сушење руку у оперативним објектима и
санитарним просторијама (укључујући тушеве), опрема за просторије за смештај
гардеробе, опрема за чишћење, прање и дезинфекцију одеће и обуће

Остала ферментисана пића (нпр. јабуковача, крушковача,
медовина)

искључујући 22.08(*)
искључујући 22.09(*)

Етил алкохол или неутрални алкохоли, денатусан или не,
било које јачине, добијен из пољопривредних производа
наведених у Анексу 1, искључујући ликере, остала алко
холна пића и сложени алкохолни препарати (познати као
„концентровани екстракти”) – за употребу у производњи
пића

3.3.2.7. Уређаји за превоз у кругу објекта у складу са захтевима пројекта

3.3.2.11. Опрема за пријем сировина
3.3.2.12. Лабораторијска опрема, искључујући стакларију (интегрални део пројекта)
3.3.2.13. Опрема за детекцију метала и/или других физичких ризика
3.3.2.14. Опрема за складиштење сировина и готових производа, у складу са захте
вима пројекта
3.3.2.15. Инвестиције у опремање постројења за обновљиву енергију за сопствене
потребе: посебно у соларну енергију, постројења на биомасу, котлове за сагоревање
биомасе.

22.10

Сирће и сирћетне замене

Поглавље 23

Остаци и отпаци прехрамбене индустрије; припремљена
животињска храна

Поглавље 24
24.01

Непрерађени дуван, дувански отпаци

20. септембар 2017.
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Поглавље 45
45.01

Природна плута, необрађена, дробљена, гранулисана или
млевена; отпаци плуте

Поглавље 54
54.01

Лан, сиров или прерађен, али непреден; ланена кучина и
отпаци (укључујући отпадну пређу и цепане текстилне ма
теријале)

Поглавље 57
57.01

83

Права конопља (Cannabis sativa) сирова или прерађена, али
непредена; кучина и отпаци конопље (укључујући отпадну
пређу и цепане текстилне материјале)

(*) Допуњено чланом 1. Уредбе број 7а Већа Европске економске заједнице од 18.
децембра 1959. године (Службени лист број 7., 30. 1. 1961., стр. 71/612)

Прилог 3
ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ЗЕМАЉА
ДРЖАВЕ: Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка Република,
Хрватска, Кипар, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка,
Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксем
бург, Малта, Холандија, Пољска, Португалија, Румунија, Словач
ка, Словенија, Шпанија, Шведска, Велика Британија, Албанија,
Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Турска, бивша Југосло
венска Република Македонија, Исланд, Линхештајн, Норвешка,
Алжир, Јерменија, Азербејџан, Белорусија, Египат, Грузија, Изра
ел, Јордан, Либан, Либија, Молдавија, Мароко, Сирија, Тунис,
Украјина и Палестина.
Прилог 4
ЈЕДНОСТАВАН ПОСЛОВНИ ПЛАН
А. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ
Овај формат, заједно са excel форматом* чини пословни
план, који је потребно попунити у складу са приложеним упут
ствима и предати Управи за аграрна плаћања. На основу приложе
них докумената се доноси оцена о економској одрживости подно
сиоца захтева и самог пројекта, који је предмет захтева за доделу
средстава из ИПАРД програма.
Пословни план се доставља у једном оригиналном примерку
(потребно је попунити оба формата према приложеним упутстви
ма и нумерисати сваку страницу пословног плана). За попуњава
ње excel формата користи се електронска верзија (објављена на
веб-страни Управе за аграрна плаћања, http://www.uap.gov.rs). По
пуњене табеле у excel формату неопходно је предати и на ЦД-у
(у случају несклада између штампаног документа и документа на
ЦД-у, као релевантан ће се сматрати штампани документ).
У excel формату се могу додавати додатни редови и колоне
у зависности од потреба за израду пословног плана. У случају да
подносилац захтева не може да попуни одређене податке у садр
жају или у потребним табелама пословног плана, потребно је да
унесе ознаку „/” и додатно појасни разлоге због којих подаци нису
унети.
1. РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА
Резиме пословног плана садржи сажети приказ кључних ин
формација о основним пословним активностима, као и о планира
ним инвестицијама (кратак опис производа/услуга, основне подат
ке о производном процесу, краћи резултат истраживања тржишта
и финансијски ефекат). Саставља се на крају његове израде и чини
његово прво поглавље, јер представља рекапитулацију, сажетих,
најзначајнијих резултата пословног плана.
2. ОПШТИ ПОДАЦИ
2.1. Информације о подносиоцу захтева
Попуните табелу „2.1. Информације о подносиоцу”, дату у
excel формату.

––––––––––
* За попуњавање табела у excel формату користи се електронска верзија која се
налази на интернет страници Управе за аграрна плаћања, http://www.uap.gov.rs.

Попунити табелу „9. Добијени резултати”, дату у excel
формату.
2.2.1. Опис пројекта
У овом делу Пословног плана треба навести врсту одабране
инвестиције(а) и описати производ(е) и услугу(е) које подносилац
планира да произведе/пружи након реализације инвестиције. Ако
се пословни план ради за откупни или сабирни центар за произ
вод се сматра производ који се откупљује или сабира. Навести да
ли се ради о усавршавању/проширењу већ постојеће производње,
покретању нове производње или је пројекат самосталан од посто
јећих пословних активности.
Приликом описа узети у обзир да сва улагања морају бити
везана за производњу пољопривредних производа наведених у
Прилогу 2 Правилника.
Описати сврху инвестиције и појаснити, реализацији којих
циљева она доприноси, нпр. усклађивање са стандардима, смање
ње трошкова производње, нове тржишне прилике итд.
2.2.2. Процена потражње
Образложити, зашто се очекује потражња за одговарајућим
производом/услугом и објаснити на који начин је процењена по
тражња за истим. Навести трендове потражње. Уколико постоје
квантитативни подаци, описати их и навести изворе. Навести по
стојеће купце, односно уколико се ради о новом пословању, наве
сти планиране купце.
2.2.3. Циљ пројекта
Описати пројекат у складу са циљем/евима одабраним у
обрасцу захтева.
2.2.4. План спровођења инвестиције (временска динамика)
Навести главне активности и планирани временски распоред
за реализацију инвестиције:
– планирани датум почетка инвестиције;
– планирани датум завршетка инвестиције;
– трајање активности у месецима.
3. ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ И ТЕХНОЛОГИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ
3.1. Опис
Опишите техничко-технолошки процес, тренутне и будуће
техничко-технолошке и производне капацитете, тренутну ситуа
цију и потребу за инвестирање у нови пројекат. Навести тренут
не техничко-технолошке услове (постојећа опрема, земљиште,
објекти). Навести, како ће се нови пројекат уклопити у постојеће
објекте. Такође треба анализирати техничко-технолошке аспек
те производње која се врши након имплементације инвестиције.
Технолошки процес мора да буде представљен уредно по свим
фазама. Овде треба представити укупну количину инпута и аут
пута који се обрачунавају у јединицама мере за укупну инвести
цију. Технички подаци ће такође пружити информације о основ
ним средствима потребним за реализацију инвестиције. Ако је
инвестиционим програм планирано да се повећа капацитет, ана
лиза треба да објасни да ли ће нова инвестиција имати исту тех
нологију или ће побољшати техничко-технолошки ниво. Технич
ки аспекти ове анализе се односе на изградњу објеката, куповину
опреме и механизације неопходне за функционисање пројекта.
Техничко-технолошка анализа захтева табеларни приказ података,
односно физичке параметаре релевантне за финансијску анализу,
који треба да буду наведени у табелама. Такође обухвата следећа
питања: избор одговарајуће технологије (избор врсте технологије
у вези са прерађивачком индустријом); технолошки поступак у пе
риоду инвестирања; технолошки поступак у редовном коришћењу
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инвестиције; неопходни објекти, неопходна опрема, неопх одна
механизација.
3.2. Структура и обим производње
Попуните табелу „3.2. Структура и обим производње”, да
ту у excel формату.
У табели треба приказати постојећи, ако је инвестиција веза
на за постојећу производњу и планирани обим производње за сва
ки производ, исказан у јединицама мере, за сваку годину трајања
пројекта.
3.3. Трошак материјалних инпута
Попуните табелу „3.3. Трошак материјалних инпута”, дату
у excel формату.
3.4. Структура и динамика материјалних и нематеријалних
трошкова
Попуните табелу „3.4. Структура и динамика материјал
них и нематеријалних трошкова”, дату у excel формату.
4. ЗАПОСЛЕНИ
4.1. Опис
Навести ко управља свакодневним послом, његово образова
ње, приказати организациону шему (у случају више од 10 стално
запослених), план запошљавања и квалификациону структуру у
складу са будућом инвестицијом.
4.2. Динамика запослених
Попуните табелу „4.2. Динамика запослених”, дату у excel
формату.
5. ЗАДОВОЉАВАЊЕ СТАНДАРДА
Укратко описати утицај пројекта на животну средину и на
добробит животиња, као и да ли ће пројекат испунити стандарде
Европске уније, пољопривредно газдинство испуњава или ће ис
пунити минимум националних стандарда на крају инвестиције, из
ових области.
6. ЛОКАЦИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА
6.1. Опис
Овај одељак описује локацију пословне активности или по
љопривредне производње, везу са путевима и условима на путе
вима (локални, регионални, аутопут, некатегоризиран пут), уда
љеност од градских центара, удаљеност од тржишта за продају и
куповину, расположиви извори енергије, водоснабдевање (укљу
чујући и доступност воде за наводњавање) итд. За планиране нове
инвестиције потребно је дати кратак опис предности изабране ло
кације. Утврдити макролокацију (одабир регије), микролокацију
(прецизно одредите место унутар регије) и навести потребне до
зволе. Објаснити како се врши дистрибуција производа купцима,
од производне линије до потрошача.

7. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА
7.1. План продаје
Навести количине постојеће продаје, као и продаје која се
планира као резултат спровођења пројекта. Оправдати те количи
не узимајући у обзир постојеће и будуће производне капацитете и
тржишну позицију. Потребно је навести цене производа и обра
зложити те цене у складу са ситуацијом на тржишту.
Попуните табелу „7.1. План продаје”, дату у excel формату.
7.2. Укупни приходи
Попуните табелу „7.2. Укупни приходи”, дату у excel фор
мату.
Ако постоје приходи од подстицаја, исте описати и навести
по којој основи националних прописа се остварују ти подстицаји.
7.3. Обрачун амортизације
Попуните табелу „7.3. Обрачун амортизације”, дату у excel
формату.
7.4. Структура и динамика улагања
Попуните табелу „7.4. Структура и динамика улагања”, да
ту у excel формату.
7.5. Извори финансирања и обрачун кредитних обавеза
Описати кредитне услове, попут износа кредита, валуте кре
дита, каматне стопе, услове коришћења кредита (динамика кори
шћења и крајњи датум коришћења кредита), динамику отплате (ме
сечна, квартална, полугодишња, годишња), грејс период, накнаде
везане за кредит. Износ ИПАРД средстава треба да буде укључен у
ову табелу, уколико се планира да се искористе за смањење дуга по
кредиту, у години када се очекује његов прилив. Одвојено приказати
обрачун кредитних обавеза предмета захтева за доделу средстава из
ИПАРД програма, од постојећих кредита. Уколико постоји отплат
ни план за планиране и постојеће кредите, потребно је приложити.
Попуните табелу „7.5. Извори финансирања и обрачун кре
дитних обавеза”, дату у excel формату.
7.6. Пројекција Биланса успеха
Попуните табелу „7.6. Биланс успеха”, дату у excel формату.
7.7. Новчани ток
Попуните табелу „7.7. Новчани ток”, дату у excel формату.
8. ЕКОНОМСКА ОЦЕНА ПРОЈЕКТА
8.1. Статичка оцена ефикасности
Статички приступ оцени пројекта подразумева анализу њего
ве ефикасности коришћењем података о успешности пословања у
репрезентативној години. За статичку оцену ефикасности пројекта
користи се показатељ односа прихода и расхода. Подаци за прора
чун показатеља се узимају из Биланса успеха.
Попуните табелу „8.1. Статичка оцена ефикасности про
јекта”, дату у excel формату.
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СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН

садржају или у потребним табелама пословног плана, потребно је
да унесе ознаку „/” и додатно појасни разлоге због којих подаци
нису унети.

А. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ

1. РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА

Овај формат, заједно са excel форматом* чини пословни
план, који је потребно попунити у складу са приложеним упут
ствима и предати Управи за аграрна плаћања. На основу приложе
них докумената се доноси оцена о економској одрживости подно
сиоца захтева и самог пројекта, који је предмет захтева за доделу
средстава из ИПАРД програма.
Пословни план се доставља у једном оригиналном примерку
(потребно је попунити оба формата према приложеним упутстви
ма и нумерисати сваку страницу пословног плана). За попуњава
ње excel формата користи се електронска верзија (објављена на
веб-страни Управе за аграрна плаћања, http://www.uap.gov.rs). По
пуњене табеле у excel формату неопходно је предати и на ЦД-у
(у случају несклада између штампаног документа и документа на
ЦД-у, као релевантан ће се сматрати штампани документ).
У excel формату се могу додавати додатни редови и коло
не у зависности од потреба за израду пословног плана. У случа
ју да подносилац захтева не може да попуни одређене податке у

Резиме пословног плана садржи сажети приказ кључних ин
формација о основним пословним активностима, као и о планира
ним инвестицијама (кратак опис производа/услуга, основне подат
ке о производном процесу, краћи резултат истраживања тржишта
и финансијски ефекат). Саставља се на крају његове израде и чини
његово прво поглавље, јер представља рекапитулацију, сажетих,
најзначајнијих резултата пословног плана.

––––––––––
*
За попуњавање табела у excel формату користи се електронска верзија која се
налази на интернет страници Управе за аграрна плаћања, http://www.uap.gov.rs.

2. ОПШТИ ПОДАЦИ
2.1. Информације о подносиоцу захтева
Попуните табелу „2.1. Информације о подносиоцу”, дату у
excel формату.
2.2. Информације о пројекту
Попунити табелу „9. Добијени резултати”, дату у excel
формату.
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2.2.1. Опис пројекта

3.3. Трошак материјалних инпута

У овом делу Пословног плана треба навести врсту одабране
инвестиције(а) и описати производ(е) и услугу(е) које подносилац
планира да произведе/пружи након реализације инвестиције. Ако
се пословни план ради за откупни или сабирни центар за произ
вод се сматра производ који се откупљује или сабира. Навести да
ли се ради о усавршавању/проширењу већ постојеће производње,
покретању нове производње или је пројекат самосталан од посто
јећих пословних активности.
Приликом описа узети у обзир да сва улагања морају бити
везана за производњу пољопривредних производа наведених у
Прилогу 2 Правилника.
Описати сврху инвестиције и појаснити, реализацији којих
циљева она доприноси, нпр. усклађивање са стандардима, смање
ње трошкова производње, нове тржишне прилике итд.

Попуните табелу „3.3. Трошак материјалних инпута”, дату
у excel формату.

2.2.2. Процена потражње
Образложити, зашто се очекује потражња за одговарајућим
производом/услугом и објаснити на који начин је процењена по
тражња за истим. Навести трендове потражње. Уколико постоје
квантитативни подаци, описати их и навести изворе. Навести по
стојеће купце, односно уколико се ради о новом пословању, наве
сти планиране купце.
2.2.3. Циљ пројекта
Описати пројекат у складу са циљем/евима одабраним у
обрасцу захтева.
2.2.4. План спровођења инвестиције (временска динамика)
Навести главне активности и планирани временски распоред
за реализацију инвестиције:
– планирани датум почетка инвестиције;
– планирани датум завршетка инвестиције;
– трајање активности у месецима.
3. ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ И ТЕХНОЛОГИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ
3.1. Опис
Опишите техничко-технолошки процес, тренутне и будуће
техничко-технолошке и производне капацитете, тренутну ситуа
цију и потребу за инвестирање у нови пројекат. Навести тренут
не техничко-технолошке услове (постојећа опрема, земљиште,
објекти). Навести, како ће се нови пројекат уклопити у постојеће
објекте. Такође треба анализирати техничко-технолошке аспек
те производње која се врши након имплементације инвестиције.
Технолошки процес мора да буде представљен уредно по свим
фазама. Овде треба представити укупну количину инпута и аут
пута који се обрачунавају у јединицама мере за укупну инвестици
ју. Технички подаци ће такође пружити информације о основним
средствима потребним за реализацију инвестиције. Ако је инве
стиционим програм планирано да се повећа капацитет, анализа
треба да објасни да ли ће нова инвестиција имати исту технологи
ју или ће побољшати техничко-технолошки ниво. Технички аспек
ти ове анализе се односе на изградњу објеката, куповину опреме
и механизације неопходне за функционисање пројекта. Техничкотехнолошка анализа захтева табеларни приказ података, односно
физичке параметаре релевантне за финансијску анализу, који тре
ба да буду наведени у табелама. Такође обухвата следећа питања:
избор одговарајуће технологије (избор врсте технологије у вези са
прерађивачком индустријом); технолошки поступак у периоду ин
вестирања; технолошки поступак у редовном коришћењу.
3.2. Структура и обим производње
Попуните табелу „3.2. Структура и обим производње”, да
ту у excel формату.
У табели треба приказати постојећи, ако је инвестиција веза
на за постојећу производњу и планирани обим производње за сва
ки производ, исказан у јединицама мере, за сваку годину трајања
пројекта.

3.4. Структура и динамика материјалних и нематеријалних
трошкова
Попуните табелу „3.4. Структура и динамика материјал
них и нематеријалних трошкова”, дату у excel формату.
4. ЗАПОСЛЕНИ
4.1. Опис
Навести ко управља свакодневним послом, његово образова
ње, приказати организациону шему (у случају више од 10 стално
запослених), план запошљавања и квалификациону структуру у
складу са будућом инвестицијом.
4.2. Динамика запослених
Попуните табелу „4.2. Динамика запослених”, дату у excel
формату.
5. ЗАДОВОЉАВАЊЕ СТАНДАРДА
Укратко описати утицај пројекта на животну средину и на
добробит животиња, као и да ли ће пројекат испунити стандарде
Европске уније, пољопривредно газдинство испуњава или ће ис
пунити минимум националних стандарда на крају инвестиције, из
ових области.
6. ЛОКАЦИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА
6.1. Опис
Овај одељак описује локацију пословне активности или по
љопривредне производње, везу са путевима и условима на путе
вима (локални, регионални, аутопут, некатегоризиран пут), уда
љеност од градских центара, удаљеност од тржишта за продају и
куповину, расположиви извори енергије, водоснабдевање (укљу
чујући и доступност воде за наводњавање) итд. За планиране нове
инвестиције потребно је дати кратак опис предности изабране ло
кације. Утврдити макролокацију (одабир регије), микролокацију
(прецизно одредите место унутар регије) и навести потребне до
зволе. Објаснити како се врши дистрибуција производа купцима,
од производне линије до потрошача.
7. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА
7.1. План продаје
Навести количине постојеће продаје, као и продаје која се
планира као резултат спровођења пројекта. Оправдати те количи
не узимајући у обзир постојеће и будуће производне капацитете и
тржишну позицију. Потребно је навести цене производа и обра
зложити те цене у складу са ситуацијом на тржишту.
Попуните табелу „7.1. План продаје”, дату у excel формату.
7.2. Укупни приходи
Попуните табелу „7.2. Укупни приходи”, дату у excel фор
мату.
Ако постоје приходи од подстицаја, исте описати и навести
по којој основи националних прописа се остварују ти подстицаји.
7.3. Обрачун амортизације
Попуните табелу „7.3. Обрачун амортизације”, дату у excel
формату.
7.4. Структура и динамика улагања
Попуните табелу „7.4. Структура и динамика улагања”, да
ту у excel формату.
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7.5. Извори финансирања и обрачун кредитних обавеза

8. ЕКОНОМСКА ОЦЕНА ПРОЈЕКТА

Описати кредитне услове, попут износа кредита, валуте кре
дита, каматне стопе, услове коришћења кредита (динамика кори
шћења и крајњи датум коришћења кредита), динамику отплате (ме
сечна, квартална, полугодишња, годишња), грејс период, накнаде
везане за кредит. Износ ИПАРД средстава треба да буде укључен у
ову табелу, уколико се планира да се искористе за смањење дуга по
кредиту, у години када се очекује његов прилив. Одвојено приказати
обрачун кредитних обавеза предмета захтева за доделу средстава из
ИПАРД програма, од постојећих кредита. Уколико постоји отплат
ни план за планиране и постојеће кредите, потребно је приложити.
Попуните табелу „7.5. Извори финансирања и обрачун кре
дитних обавеза”, дату у excel формату.

8.1. Статичка оцена ефикасности

7.6. Пројекција Биланса успеха
Попуните табелу „7.6. Биланс успеха”, дату у excel формату.
7.7. Новчани ток
Попуните табелу „7.7. Новчани ток”, дату у excel формату.
7.8. Пројекција Биланса стања
Попуните табелу „7.8. Биланс стања”, дату у excel формату.
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Статички приступ оцени пројекта подразумева анализу њего
ве ефикасности коришћењем података о успешности пословања у
репрезентативној години. За статичку оцену ефикасности пројекта
користе се показатељи ликвидности, задужености и економично
сти. Подаци за прорачун показатеља се узимају из Биланса успеха
и Биланса стања.
Попуните табелу „8.1. Статичка оцена ефикасности про
јекта”, дату у excel формату.
8.2. Динамичка оцена пројекта
8.2.1. Економски ток
Попуните табелу „8.2.1. Економски ток”, дату у excel фор
мату.
8.2.2. Нето садашња вредност и интерна стопа рентабилности
Попуните табелу „8.2.2. Нето садашња вредност и интер
на стопа рентабилности”, дату у excel формату.
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Прилог 6
ЕЛЕМЕНТИ И ПОКАЗАТЕЉИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ
ЗА ПРОЦЕНУ ЕКОНОМСКЕ ОДРЖИВОСТИ ПОДНОСИОЦА
ЗАХТЕВА И ПРОЈЕКТА
Критеријуми и показатељи који се користе за процену еко
номске одрживости подносиоца захтева израчунавају се у репре
зентативној години, и за:
1) једноставан пословни план су:
(1) кумулатив новчаног тока мора да буде позитиван,
(2) однос прихода и расхода (укупан приход/укупан расход)
не сме бити мањи од 1;
2) сложен пословни план су:
(1) коефицијент текуће ликвидности (краткотрајна имовина /
краткорочне обавезе) не сме бити мањи од 0,9,
(2) однос прихода и расхода (укупни приходи / укупни расхо
ди) не сме бити мањи од 1,
(3) однос обавеза и капитала ((укупне обавезе (краткорочне оба
везе + дугорочне обавезе) / (капитал и резерве)) не сме бити већи од 4.
Критеријуми и показатељи за процену економске одрживо
сти пројекта су следећи:
1) за једноставан пословни план:
(1) ликвидност – кумулатив новчаног тока мора бити пози
тиван од прве до задње године економског века трајања пројекта;
2) сложени пословни план:
(1) ликвидност – кумулатив новчаног тока мора бити пози
тиван од прве до задње године економског века трајања пројекта,
(2) интерна стопа рентабилности мора бити изнад каматне
стопе добијеног кредита којим се финансира улагање и већа или
једнака 6%,
(3) нето садашња вредност мора бити једнака или већа од 0
уз коришћење дисконтне стопе не мање од каматне стопе добије
ног кредита којим се финансира улагање и не мање од 6%,
(4) период повраћаја улагања не сме бити дужи од економ
ског века трајања пројекта без остатка вредности пројекта.
Прилог 7
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРЕДМЕТА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Сва улагања која су суфинансирана у оквиру ИПАРД програ
ма треба да садрже информације о улози, односно суфинансирању
од стране Европске уније, тј. ИПАРД програма. Означавање ин
вестиције је обавеза примаоца у информисању јавности о улози
Европске уније у спровођењу ИПАРД програма, али и промоцији
позитивног доприноса Европске уније и националних фондова за
рурални развој у Србији.
Поступак означавања инвестиције дефинисан је Секторским
споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије
о механизмима примене финансијске помоћи Европске уније под
инструментом за претприступну помоћ у области подршке пољо
привреди и руралном развоју (ИПАРД) и Уредбом о спровођењу
Европске комисије (ЕУ) 821/2014. Упутства за кориснике везане
уз мере информисања и видљивости пројеката суфинансираних у
оквиру ИПА фондова, заснивају се на приручнику Комуникација
и видљивост за спољне активности ЕК и на Уредби ЕК 1974/2006.
Добијањем решења о додели бесповратних средстава, кори
сник уједно прихвата да његове информације као носиоца пројек
та, називу пројекта као и износу јавног суфинансирања пројекта
буду јавно објављене. Током спровођења операције, прималац оба
вештава јавност о подршци добијеној из фондова. Обавезе кори
сника дефинисане су у односу на износ јавне подршке.
1. За сваку операцију која се састоји од финансирања инфра
структурне или грађевинске операције за које укупна јавна подр
шка операције премашује 100.000 евра, током спровођења опера
ције, корисник ће поставити, на месту лако видљивом за јавност,
привремени билборд значајне величине.

Пример 1
Привремени билборд (метална плоча; димензија 2,40 m x 1,80 m).
Привремене табле садрже:
– слоган и лого Европске уније
– заставу Републике Србије
– напомена о фонду из којег је суфинансиран пројекат.
Наведени садржај мора заузимати најмање 25% табле.
Преостали део привремене табле (75%) намењен је опису
пројекта.
Минимално треба да садржи следеће елементе:
– Назив пројекта (операције)
– Назив корисника
– Вредност пројекта и износ ЕУ суфинансирања, изражено у
динарима
– Период спровођења пројекта (од – до)
1. За сваку операцију која се састоји од куповине физичког
објекта, финансирања инфраструктурне или грађевинске операције
за које укупна јавна подршка премашује 100.000 евра, корисник ће
најкасније у року од три месеца након завршетка операције и доби
јања потврде о завршеном улагању, поставити сталну плочу (најма
ње 0,5 m висине и 0,7 m ширине) или билборд (најмање 1,7 m виси
не и 2,4 m ширине) на месту лако видљивом за јавност.
Билборд и стална плоча наводе назив и главни циљ опера
ције и истиче финансијску подршку коју пружа ЕУ (јасно назна
чено да је пројекат финансиран средствима из ИПАРД програма).
Припремaју се у складу са техничким карактеристикама наведе
ним у релевантном акту за спровођење који је усвојен од стране
Комисије. Треба да садржи: грб (лого) Уније и текст „Европска
унија”, заставу Републике Србије, напомену о фонду из којег је су
финансиран пројекат. Поменута информација ће обухватати најма
ње 25% билборда или плоче.
Стална плоча/билборд треба да остане на месту улагања пет
(5) година од датума коначне исплате средстава наведеног у По
тврди о завршеном улагању. Испуњавање ових уговорних обаве
за провераваће контролори у контролама на лицу места. Уколико
контрола на лицу места утврди да место улагања није прописно
обележено, корисник средстава добија рок од највише 20 дана да
дату неправилност исправи.
Уколико је истом кориснику суфинансирано неколико разли
читих улагања истовремено, тада трајна плоча за означавање ула
гања носи назив свих улагања, на пример: Изградња и опремање
објекта суфинансирани су из претприступног програма Европске
уније ИПАРД.
Моделе информативних плоча можете преузети са следећег
линка:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.
Фајлове који садрже графичка решења информационих плоча при
премљених за штампу, можете преузети на интернет презентацији
Управе за аграрна плаћања у делу намењеном ИПАРД програму.
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Пример 2
Сталнa плоча на највидљивијем делу грађевине главни улаз
или прочеље зграде (пластична плоча; димензија најмање 0,5 m x
0,80 m) за означавање улагања везаних уз изградњу.

Пример 3
Билборд на видљивом месту, на пример улазу или прилазу
објекту (метална плоча; димензија 1,7 m х 2,4 m ширине) за озна
чавање улагања везаних уз реконструкцију.

Пример 4
Улагања у набавку опреме
За улагања у набавку опреме корисник је обавезан поставити
сталну плочу на главни улаз грађевине у којој је постављена одго
варајућа опрема која је суфинансирана ИПАРД средствима. Стал
на плоча за означавање улагања у набавку опреме (метална плоча;
димензија 0,6 m x 0,80 m).
2. Када операција у оквиру ИПАРД програма резултира инве
стицијом (нпр. на фарми или прехрамбеном предузећу), а укупна
јавна подршка премашује 20.000 евра, прималац поставља плочу
са обавештењем. Обавештајна плоча се такође поставља у просто
ријама локалних акционих група које финансира ЛЕАДЕР. При
премају се у складу са техничким карактеристикама наведеним у
релевантном акту за спровођење који је усвојен од стране Комиси
је. Треба да садржи: грб (лого) Уније и текст „Европска унија”, за
ставу Републике Србије, напомену о фонду из којег је суфинанси
ран пројекат. Поменута информација ће обухватати најмање 25%
билборда или плоче (погледати примере 2 и 4).
3. Током спровођења пројекта корисници су у обавези да оба
вештавају јавност о подршци добијеној из фондова:
а. стављањем на свој сајт, где такав сајт постоји, кратког
описа операције, сразмерно нивоу подршке, укључујући његове
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циљеве и резултате и наглашавајући финансијску подршку Уније,
период спровођења пројекта (од – до), контакт особе за више ин
формација.
Елементи видљивости – лого (грб) Уније, текст: „Европска
унија” и обавештење о релевантном фонду морају бити видљиви
у оквиру подручја приказа дигиталног уређаја без потребе поме
рања прозора. Лого Уније на интернет страницама приказује се у
боји. Такође, на страну треба укључити везе на релевантне интер
нет странице.
б. постављањем, за операције које не спадају у тачке 1. и 2,
најмање једног плаката са информацијама о пројекту (минимална
величина А3), укључујући финансијску подршку Уније, на месту
лако видљиво јавности, као што је улаз у објекат.
в. сваки документ, који се односи на спровођење операције
која се користи за јавност или за учеснике, укључујући свако при
суство или другу потврду, садржи изјаву о томе да је оперативни
програм подржан од стране Фонда, односно фондова.
г. постављањем налепнице (најмање 8 cm висине и 15 cm
ширине) на опрему и механизацију која је набављена уз подр
шку ИПАРД програма најкасније у року од месец дана након ре
ализације инвестиције и добијања потврде о завршеном улагању.
Налепница треба да буде јасно видљива, постављена на предњој
или бочној страни опреме или механизације, на висини од 1,7 m.
Налепнице треба да буду израђене по угледу на примере сталних
плоча које смо дали у овом прилогу (пример 2 и 4), од ПВЦ ма
теријала, премазане УВ заштитом високог сјаја. Налепнице треба
да садрже натпис „Набавка опреме суфинансирана је из претпри
ступног фонда ЕУ – ИПАРД” или „Набавка механизације суфи
нансирана је из претприступног фонда ЕУ – ИПАРД”. Фајлове,
спремне за штампу, можете преузети на интернет презентацији
Управе за аграрна плаћања у делу намењеном ИПАРД програму.
Саветујемо корисницима да израде више налепница, јер је опрема
а посебно механизација изложена атмосферским приликама.
Испуњавање ових уговорних обавеза провераваће контролори
у контролама на лицу места. Уколико се контрола на лицу места
утврди да место улагања није прописно обележено, корисник сред
става добија рок од највише 20 дана да дату неправилност исправи.
Све активности информисања и комуникације морају укљу
чити основне елементе видљивости везано уз ИПАРД фонд и са
држати следеће елементе: – лого (грб/заставицу) Уније и текст
,,Европска унија” – Напомена о фонду који подржава пројекат:
,,Пројекат је суфинансирала Европска унија из ИПАРД програма”.
(1) грб (лого) Уније приказује се у боји у свим медијима, кад год
је то могуће, а црно-бела верзија може се употребити само у оправ
даним случајевима (када је целокупни материјал у ц/б верзији);
(2) грб (лого) Уније увек је јасно видљив и на истакнутом ме
сту. Место и величина логоа примерени су величини предметног
материјала или документа;
(3) за мале промотивне материјале (USB, CD, оловка) довољ
но је укључити лого Европске уније и текст ,,Европска унија”.
Графичке норме за израду амблема Европске уније, дефиниција
стандардних боја и спецификација фонтова

На небескоплавој подлози налази се круг од 12 златних пе
токраких звезда чији се кракови не додирују. Лого има облик пла
ве правоугаоне заставе чија је основица један и по пут дужа од
странице. Дванаест златних звезда налази се на једнаким растоја
њима од невидљивог круга чије је средиште сециште дијагонала
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правоугаоника. Пречник круга једнак је трећини висине странице
правоугаоника. Свака звезда има пет кракова који су на ободу не
видљивог круга чији је пречник једнак 1/8 висине странице право
угаоника. Све су звезде усправне, тј. један је крак усправан, а два
су крака у усправној линији под правим углом на вертикални руб
правоугаоника. Круг је расподељен тако да су звезде распоређене
као бројчаник на сату. Њихов је број непроменљив.
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Графичке норме за израду обележја Републике Србије
и дефиниција стандардних боја

Прописане боје
Лого је у следећим бојама:
– PANTONE REFLEX BLUE за површину правоугаоника
– PANTONE YELLOW за звезде.
Четверобојни поступак
Ако се употребљава четверобојни поступак, направите две
стандардне боје употребом 4 боја четверобојног поступка.
PANTONE YELLOW може се добити употребом 100% Pro
cess Yellow.
PANTONE REFLEX BLUE може се добити мешањем 100%
Process Cyan и 80% Process Magenta.
Интернет
PANTONE REFLEX BLUE одговара боји мрежне палете
RGB: 0/51/153 (хексадецимални запис: 003399), a PANTONE YEL
LOW одговара боји мрежне палете RGB: 255/204/0 (хексадеци
мални запис: FFCC00).

Застава Републике Србије користи се као Државна застава и
као Народна застава, са размерама 3:2 (дужина према висини). Др
жавна застава јесте хоризонтална тробојка са пољима истих виси
на, 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

Једнобојни поступак репродукције – ако користите црно, на
цртајте црни правоугаоник и отисните црне звезде на белој подлози.

PANTONE RED 192 C
PANTONE BLUE 280 C
PANTONE YELLOW 123 C
PANTONE RED може се добити употребом 90% Process Ma
genta, 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

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.
ЛогоЕвропске уније можете преузети са следећег линка:
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en.
Спецификација фонтова
Типографски облици који се могу употребити на амблему
Уније јесу следећи: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Ta
homa, Verdana, Ubuntu. Курузив, подвучене варијације и тематски
фонтови не употребљавају се. Положај текста у односу на амблем
Уније не сме ни на који начин ометати амблем Уније. Величина
фонта сразмерна је величини амблема. Боја фонта је плава „reflex
blue”, црна или бела, у зависности од позадине.
Одредба о језику
Садржај материјала намењен информисању и комуникацији
везано уз пројекте треба да буде на српском језику. Уколико то же
ли, корисник може да креира материјале или поједине елементе
видљивости на српском и енглеском језику.

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

3526

На основу члана 7a став 4. Закона о пољопривреди и рурал
ном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон
и 101/16)
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К
о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређења
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују лица која остварују
право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину

104

Број 84

20. септембар 2017.

пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: ИПАРД подсти
цаји), у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију за пери
од 2014–2020. године (у даљем тексту: ИПАРД програм), износ
ИПАРД подстицаја, као и услови, начин и поступак спровођења
ИПАРД програма за ИПАРД подстицаје.
Значење појмова
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају сле
дећа значења:
1) општи трошак јесте издатак за консултантске услуге, сту
дије изводљивости и остале услуге за припрему, прибављање, од
носно израду документације за остваривање права на одобравање
пројеката као и остваривање права на одобравање исплате ИПАРД
подстицаја, који су дати у Прилогу 1 – Листа прихватљивих ин
вестиција и трошкова (у даљем тексту: Листа прихватљивих инве
стиција и трошкова), који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део;
2) нова опрема, машина, односно механизација јесте опрема,
машина, односно механизација произведена најкасније пет година
пре године у којој се подноси захтев за одобравање пројекта и која
се први пут ставља у употребу;
3) изградња јесте изградња, грађење, доградња, реконструк
ција, санација, односно адаптација у складу са законом којим се
уређује планирање и изградња;
4) скривени радови јесу радови који се изводе током реали
зације инвестиције и који се у каснијим фазама због природе или
начина извођења не могу контролисати на лицу места;
5) објекат који је предмет инвестиције у физичку имовину
јесте затворено складиште и то: специјализовано складиште и
хладњача, резервоар и цистерна, пољопривредна зграда и то стаја
за стоку и живинарник, зграда за узгој, производњу и смештај по
љопривредних производа, пољопривредни силос, пословна зграда
– управна зграда, остале пољопривредне зграде – зграда за сме
штај пољопривредних машина и алата, као и пратећи економски
објекат за гајење домаће животиње и то испуст за стоку, бетонске
писте за одлагање чврстог стајњака и објекат за складиштење осо
ке у складу са законом којим се уређује планирање и изградња и
посебним прописом којим се прописује класификација објеката, а
који се налази на подручју Региона Војводине, Београдског реги
она, Региона Шумадије и Западне Србије и Региона Јужне и Ис
точне Србије, у складу са законом који уређује регионални развој;
6) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољо
привредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни
сродници у правој и побочној линији закључно са трећим степе
ном сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извр
шен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу
закона којим се уређује порез на добит правних лица;
7) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи веза
них за набавку предмета прихватљиве инвестиције и то: закључе
ње купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената ко
ји прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности, као и
стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;
8) остали усеви јесу житарице и индустријско биље и то: ше
ћерна репа, соја, сунцокрет, уљана репица, уљана тиква, лан и ко
нопља.
Лица која остварују право на ИПАРД подстицаје
Члан 3.
Право на ИПАРД подстицаје остварује лице које је уписано
у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном
статусу (у даљем тексту: Регистар), и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољо
привредног газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга.
Лице из става 1. тач. 2)–4) овог члана остварује право на
ИПАРД подстицаје и ако:
1) је уписано у Регистар привредних субјеката и има активан
статус;
2) није покренут поступак стечаја или ликвидације;

3) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако
нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре
подношења захтева.
Лице из става 1. тач. 3) и 4) овог члана остварује право на
ИПАРД подстицаје и ако:
1) у структури власништва има мање од 25% јавног капитала
или гласачких права тог јавног капитала;
2) је разврстано у микро, мало или средње правно лице у
складу са законом којим се уређује рачуноводство;
3) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова ве
лика правна лица;
4) није члан холдинга или концерна.
Лице из става 1. овог члана остварује право на ИПАРД под
стицаје ако испуњава опште и посебне услове у складу са овим
правилником.
Члан 4.
Лице из члана 3. овог правилника остварује право на ИПАРД
подстицаје за инвестиције у следеће секторе:
1) млека;
2) меса;
3) воћа и поврћа;
4) осталих усева.
II. УСЛОВИ
Општи услови за остваривање права на одобравање пројекта
Члан 5.
Право на одобравање пројекта остваруje лицe из члана 3.
овог правилника ако:
1) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних при
хода;
2) има пребивалиште, односно седиште на територији региона
Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне
Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој;
3) се инвестиција налази на територији региона Београда,
Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у
складу са законом којим се уређује регионални развој;
4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања пре
ма министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу
раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
5) су објекат и катастарска парцела који су предмет инве
стиције за коју се подноси захтев у његовом власништву или ако
на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора
закљученог са закуподавцем, односно са уступиоцем – физичким
лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом или мана
стиром на период закупа, односно коришћења од најмање десет
година почев од календарске године у којој се подноси захтев за
одобравање пројеката, с тим да ако је објекат и катастарска пар
цела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане
друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;
6) није предузео ниједну радњу везану за реализацију инве
стиције пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за оп
шти трошак;
7) добављач и лице из члана 3. овог правилника не предста
вљају повезана лица, односно добављачи међусобно не предста
вљају повезана лица;
8) има три прикупљене понуде за набавку инвестиције, одно
сно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвести
ција и трошкова за вредност већу од 20.000 евра у динарској про
тиввредности према месечном курсу Европске централне банке
исказаном на шест (6) децимала у месецу који претходи месецу у
коме је објављен јавни позив, а које су упоредиве по садржају и по
спецификацијама, односно једну понуду за набавку инвестиције за
вредност до 20.000 евра, а које су важеће на дан подношења захте
ва, осим понуда које се односе на реализоване опште трошкове за
које доставља рачун;
9) се инвестиција односи на производњу пољопривредних
производа датих у Прилогу 2 – Листа пољопривредних производа,
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;
10) поседује искуство, односно знање у области пољопривре
де, и то:
(1) средњошколско образовање у области пољопривреде и/
или ветерине, или
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(2) да је уписан у својству носиоца или члана пољопривред
ног газдинства у периоду од најмање три године, или
(3) радно искуство у периоду од три године у области пољо
привреде, или
(4) високу стручну спрему, или
(5) средњошколско образовање и изјаву да ће похађати обу
ку у минималном трајању од 50 часова предавања у одговарајућем
сектору до подношења захтева за исплату;
11) је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД
подстицаје по претходно одобреном пројекту по основу овог пра
вилника;
12) роба која је предмет набавке потиче из земље која је дата
у Прилогу 3 – Листа прихватљивих земаља (у даљем тексту: Листа
прихватљивих земаља), који одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод
прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка1;
13) роба која је предмет набавке потиче са територије Косова
и Метохије, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за
коришћење конкурентног преговарачког поступка2;
14) за објекат који је предмет инвестиције има дозволу за из
градњу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;
15) за остваривање права на одобравање пројекта нису ве
штачки створени услови у циљу остваривања предности супротно
ИПАРД програму.
Код лица из члана 3. став 1. тач. 2)–4) овог правилника, усло
ви из тачке 10) овог члана, односе се на стручно лице одговорно за
процес производње.
Ако је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, лице
остварује право на одобравање пројекта ако објекат који је пред
мет инвестиције има дозволу за употребу у складу са законом ко
јим се уређује планирање и изградња, односно у складу са зако
ном којим се уређује озакоњење објеката.
Ако је предмет захтева инвестицијa за производњу енергије
из обновљивих извора лице из члана 3. овог правилника остварује
право на одобравање пројекта и ако:
1) енергију из обновљивих извора користи за сопствену по
трошњу на газдинству;
2) пројектована годишња производња енергије из построје
ња које је предмет захтева не прелази вредност од 120% годишњег
просека потрошње укупне топлотне и електричне енергије на га
здинству, рачунато за период од претходне три године, осим ако
овим правилником није другачије одређено;
3) вишак производње електричне енергије из постројења ко
је је предмет захтева а који се предаје мрежи на годишњем нивоу,
није већи од утврђене укупне просечне годишње топлотне и елек
тричне енергије на газдинству.
Посебни услови за остваривање права на одобравање пројекта
Сектор меса
Члан 6.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из
члана 5. овог правилника у зависности од врсте инвестиције,
остварује право на одобравање пројекта у сектору меса и ако:
1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (по
датке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се др
же или узгајају);
2) има објекат капацитета до 1.000 говеда и/или 1.000 оваца
и/или 400 крмача, и/или 10.000 товних свиња и/или 50.000 бројле
ра по турнусу.
Лице које испуњава услове из става 1. овог члана које има
објекат капацитета више од 1.000 говеда или више од 1.000 оваца
и коза или више од 10.000 свиња или више од 50.000 бројлера по
турнусу, остварује право на одобравање пројекта само за:
1) изградњу и/или реконструкцију складишних капацитета за
стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулаци
ју и коришћење стајњака;
2) инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора
на газдинству.

–––––––––––––––
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
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Сектор млека
Члан 7.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из
члана 5. овог правилника, у зависности од врсте инвестиције,
остварује право на одобравање пројекта у сектору млека ако:
1) је власник животиње која је предмет захтева, која је обележена
и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
2) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (по
датке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којем се држе
или узгајају);
3) је власник животиње која је предмет захтева или је власник
животиње члан његовог породичног пољопривредног газдинства;
4) има до 300 млечних крава.
Лице које испуњава услове из става 1. тач. 1)–3) овог члана
које има више од 300 млечних крава, остварује право на одобрава
ње пројекта само за:
1) инвестиције у изградњи и/или реконструкцији склади
шних капацитета за стајњак и/или специфичну опрему и механи
зацију за манипулацију и коришћење стајњака;
2) инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора
на газдинству.
Сектор воћа
Члан 8.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из чла
на 5. овог правилника, у зависности од врсте инвестиције остварује
правo на одобравање пројекта у сектору воћа ако у Регистру има упи
сано од 2 ha до 20 ha јагодастог воћа и/или од 5 ha до 100 ha другог
воћа у складу са шифарником биљне производње који је саставни део
прописа којим се прописује регистар пољопривредних газдинстава и
ако је предмет инвестиције везан за производњу тог воћа.
Сектор поврћа
Члан 9.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из
члана 5. овог правилника, у зависности од врсте инвестиције
остварује правo на одобравање пројекта у сектору поврћа ако у Ре
гистру има уписано поврће у складу са шифарником биљне про
изводње који је саставни део прописа којим се прописује регистар
пољопривредних газдинстава и ако је предмет инвестиције везан
за производњу тог поврћа.
Лице из става 1. овог члана остварује правo на одобравање
пројекта у сектору поврћа за инвестиције у изградњу објеката за
складиштење поврћа ако у Регистру има уписано од 0.5 ha до 5 ha
поврћа у заштићеном простору и/или од 3 ha до 50 ha поврћа на
отвореном простору.
Сектор осталих усева
Члан 10.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из
члана 5. овог правилника, у зависности од врсте инвестиције оства
рује правo на одобравање пројекта у сектору осталих усева ако у
Регистру има пријављене културе под осталим усевима у складу
са шифарником биљне производње који је саставни део прописа
којим се прописује регистар пољопривредних газдинстава и ако је
предмет инвестиције везан за производњу осталих усева.
Лице из става 1. овог члана остварује правo на одобравање
пројекта у сектору осталих усева, за:
1) набавку трактора снаге мотора до 100 kW, као и изградњу
и опремање објеката за складиштење – ако има од 2 ha до 50 ha по
љопривредног земљишта под осталим усевима;
2) набавку опреме, машина и механизације за пољопривред
ну производњу осим комбајна и трактора, као и за изградњу и
опремање објеката за складиштење – ако има од 50 до 100 ha по
љопривредног земљишта под осталим усевима;
3) изградњу и опремање објеката за складиштење – ако има
више од 100 ha пољопривредног земљишта под осталим усевима.
Посебни услови за набавку новог трактора
Члан 11.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из
члана 5. овог правилника, остварује право на ИПАРД подстицаје
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за набавку само једног трактора током трајања ИПАРД програма,
са следећом највећом снагом мотора према обиму биљне, односно
сточарске производње:
1) у сектору меса:
(1) до 60 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 4.000
до 20.000 бројлера по турнусу,
(2) до 70 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од
20.000 до 40.000 бројлера по турнусу,
(3) до 80 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 20 до
40 грла говеда, односно од 30 до 1000 грла свиња, односно од 150
до 400 грла оваца или коза,
(4) до 100 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 40
до 1.000 грла говеда, односно од 1.000 до 10.000 грла свиња, од
носно од 400 до 1.000 грла оваца или коза, односно од 40.000 до
50.000 бројлера по турнусу;
2) у сектору млека:
(1) до 80 киловата (kW) – ако има од 20 до 50 грла млечних
крава,
(2) до 100 киловата (kW) – ако има од 50 до 300 грла млечних
крава;
3) у сектору воћа:
(1) до 60 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане повр
шине под производњом воћа од 2 до 10 ha,
(2) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане повр
шине под производњом воћа од 10 до 50 ha,
(3) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане повр
шине под производњом воћа од 50 до 100 ha;
4) у сектору поврћа:
(1) до 40 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане повр
шине под производњом поврћа од 0,5 до 2 ha,
(2) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане повр
шине под производњом поврћа од 2 до 10 ha,
(3) до 90 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане повр
шине под производњом поврћа од 10 до 30 ha,
(4) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане повр
шине под производњом поврћа од 30 до 50 ha;
5) у сектору осталих усева:
(1) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане повр
шине под производњом осталих усева од 2 до 20 ha,
(2) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане повр
шине под производњом осталих усева од 20 до 50 ha.
Пословни план и елементи и показатељи за процену
економске одрживости пројекта
Члан 12.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава опште и по
себне услове, право на одобравање пројеката остваруje ако докаже
своју економску одрживост и одрживост пројекта на крају инве
стиционог периода кроз пословни план.
Пословни план из става 1. овог члана за инвестиције вредно
сти до 50.000 евра подноси се у електронској и папирној форми и
то кроз Једноставан пословни план који је дат у Прилогу 4 – Јед
ноставан пословни план, који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део.
Пословни план из става 1. овог члана за инвестиције вред
ности веће од 50.000 евра подноси се у електронској и папирној
форми и то кроз Сложен пословни план који је дат у Прилогу 5 –
Сложен пословни план, који одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део.
Елементи и показатељи који се користе за процену економске
одрживост подносиоца и пројеката дати су у Прилогу 6 – Елемен
ти и показатељи који се користе за процену економске одрживост
подносиоца и пројеката, који одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део.
Износ ИПАРД подстицаја
Члан 13.
Ипард подстицаји утврђују се у процентуалном износу од
вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањеном за из
нос пореза на додату вредност, и то:
1) 60% од укупних прихватљивих трошкова, или
2) 65% од укупних прихватљивих трошкова – ако је корисник
лице из члана 3. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника које је млађе
од 40 година на дан доношења одлуке о одобравању пројекта;

20. септембар 2017.
3) 70% од укупних прихватљивих трошкова – ако је место
инвестиције у планинским подручјима у складу са посебним про
писом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди.
За инвестиције у области управљања отпадом и отпадним во
дама ИПАРД подстицаји се утврђују у додатном износу од 10%
преко процентуалног износа из става 1. овог члана.
Вредност прихватљивих општих трошкова не може прећи износ
од 12% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције.
Ако је износ прихватљивих трошкова предметне инвестиције
већи од три милиона евра, општи трошкови за израду пословног
плана прихватљиви су до 3% од тог износа.
Ако је износ прихватљивих трошкова предметне инвестиције
већи од једног а мањи од три милиона евра општи трошкови за из
раду пословног плана прихватљиви су до 4% од тог износа.
Ако је износ прихватљивих трошкова предметне инвестиције
мањи од милион евра, општи трошкови за израду пословног плана
прихватљиви су до 5% од тог износа.
Корисник остварује ИПАРД подстицаје, без обзира на укуп
ну вредност инвестиције, у оквиру следећих граница:
1) за сектор воћа, сектор поврћа и сектор осталих усева у из
носу од 5.000 до 700.000 евра;
2) за сектор млека и сектор месо у износу од 5.000 до
1.000.000 евра.
Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја
у складу са овим правилником од 1.500.000 евра у периоду спро
вођења ИПАРД програма.
Инвестиције и прихватљиви трошкови
Члан 14.
Инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови за
које се одобравају ИПАРД подстицаји дати су у Листи прихватљи
вих инвестиција и трошкова.
Трошкови из става 1. овог члана који се односе на изградњу
и/или куповину нових машина и опреме, укључујући компјутер
ске програме, сматрају се прихватљивим, до тржишне вредности
имовине, у складу са прописом којим се прописује методологија
за утврђивање референтних цена инвестиција за обрачун ИПАРД
подстицаја и три достављене понуде.
Право на ИПАРД подстицаје може се остварити искључи
во за инвестиције које су реализоване након доношења решења о
одобравању пројекта, осим за општи трошак који може да настане
у периоду важења ИПАРД програма.
Неприхватљиви трошкови
Члан 15.
Право на ИПАРД подстицаје не може да се оствари за:
1) порезе, укључујући ПДВ;
2) царине, увозне и друге дажбине;
3) куповину, закуп или лизинг земљишта и постојећих обје
ката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом вла
сништва;
4) казне, финансијске пенале и судске трошкове;
5) трошкове пословања;
6) половну механизацију и опрему;
7) банкарске трошкове, трошкове гаранција и сличне тро
шкове;
8) трошкове конверзије, трошкове и губитке у погледу курсне
разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и друге чисто
финансијске трошкове;
9) доприносе у натури;
10) трошкове одржавања, амортизације или закупа;
11) набавку предмета инвестиције путем лизинга, компенза
ције, асигнације и цесије или набавку на други начин који пред
ставља гашење обавезе путем пребијања дуга;
12) набавку предмета инвестиције готовинским плаћањем.
III. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ИПАРД
ПОДСТИЦАЈЕ
Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта
Члан 16.
Поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по
креће се подношењем захтева за одобравање пројекта на основу
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јавног позива који расписује министарство надлежно за посло
ве пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту:
Управа).
Јавни позив нарочито садржи рок за подношење захтева за
одобравање пројекта, износ расположивих средства за расписани
позив, образац захтева, обавезну документацију и друге податке
везане за конкретан позив.
Поступак се покреће са подацима из Регистра на дан подно
шења захтева за одобравање пројекта.
Јавни позив објављује се на званичној интернет страници
министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на
званичној интернет страници Управе.
Подносилац захтева може поднети само један захтев за одо
бравање пројеката по истом јавном позиву.
Захтев из става 1. овог члана може се поднети за једну или
више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошко
ва у оквиру једног сектора.
Документација уз захтев за одобравање пројекта
Члан 17.
Уз захтев из члана 16. овог правилника доставља се следећа
документација:
1) пословни план, у складу са чланом 12. овог правилника;
2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар
претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев,
као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта;
3) доказ о стручној спреми или радном искуству у области
пољопривреде и то:
(1) сведочанство средње школе из области пољопривреде и/
или области ветерине, или
(2) диплому установе високог образовања, или
(3) уговор о раду на пословима у области пољопривреде у
одговарајућем сектору који прати пријава и одјава на обавезно со
цијално осигурање или
(4) потврду о стручном оспособљавању за пољопривредно
занимање,
(5) сведочанство средње школе и изјава о похађању обуке у
минималном трајању од 50 часова предавања у одговарајућем сек
тору која ће се обавити пре подношења захтева за исплату;
4) понуде у складу са чланом 5. тачка 8) овог правилника;
5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јав
них прихода издато од надлежног органа јединица локалне само
управе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно
седишту подносиоца захтева;
6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јав
них прихода издато од стране надлежне пореске управе.
Поред документације из става 1. овог члана, предузетник,
привредно друштво и земљорадничка задруга доставља и:
1) извод из Регистра привредних субјеката који води Агенци
ја за привредне регистре;
2) финансијску картицу основних средстава на дан 31. де
цембар претходне године у односу на годину у којој се подноси
захтев, као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта.
Поред документације из ст. 1. и 2. овог члана, предузетник
који води књиге по систему простог књиговодства, као и индиви
дуални пољопривредник који води пословне књиге достављају и:
1) биланс успеха за претходну годину у односу на годину у
којој се подноси захтев;
2) порески биланс – ПБ2 за претходну финансијску годину у
односу на годину у којој се подноси захтев.
За инвестиције у обновљиве изворе енергије, поред докумен
тације из ст. 1–3. овог члана, доставља се и претходна студија из
водљивости или студија оправданости у складу са законом којим
се уређује планирање и изградња, а која садржи анализу просечне
потрошње електричне и топлотне енергије у претходне три године
на пољопривредном газдинству образложену рачунима и осталим
документима о потрошњи електричне енергије, гаса, топлотне
енергије, сировина за производњу енергије за инвестиције у обно
вљиве изворе енергије.
У случају да није могуће обезбедити доказе о потрошњи
енергије у претходне три године из става 3. овог члана, или се про
јектом планира значајно повећање потрошње енергије у наредном
периоду због повећања обима производње на пољопривредном
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газдинству, за прорачун просечне потрошње електричне енергије
и топлотне енергије у претходне три године на пољопривредном
газдинству, узимају се у прорачун они подаци о потрошњи енер
гије који стоје на располагању, за период који не може бити мањи
од годину дана и на ту вредност се додају пројектоване вредности
потрошње енергије нових постројења.
За инвестиције у изградњу и опремање објекта, поред доку
ментације из ст. 1–3. овог члана, доставља се и извод из катастра
непокретности са копијом плана, за предмет инвестиције, односно
препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, од
носно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт,
односно извод из земљишних књига у случају да није успоста
вљен катастар непокретности.
Ако подносилац захтева није власник земљишта, односно
објекта који је предмет инвестиције, доставља и уговор о заку
пу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно
објекта закључен са закуподавцем односно уступиоцем: физич
ким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и ма
настиром, са роком важења од најмање 10 година почев од кален
дарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар
непокретности као једини терет на предметном земљишту, одно
сно објекту као и извод из катастра непокретности за закуподавца,
односно уступиоца.
За инвестиције у изградњу објеката, поред документације из
ст. 1–3. и става 6. овог члана, доставља се и пројекат за грађевин
ску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у
складу са законом којим се уређује планирање и изградња, као и
грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова.
За доказивање испуњености критеријума рангирања да под
носилац захтева има сертификат о органској производњи, уз зах
тев за одобравање пројекта подносилац захтева доставља и овај
сертификат.
Ако подносилац захтева за одобравање пројекта не достави
потребну документацију из става 1. тач. 5) и 6), става 2. тачка 1) и
става 6. и грађевинску дозволу, односно решење за извођење радо
ва из става 8. овог члана, Управа по службеној дужности од над
лежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи
управни поступак.
Административна обрада захтева за одобравање пројекта
Члан 18.
Управа врши административну обраду захтева за одобравање
пројекта, провером података из захтева, документације приложене
уз захтев и увидом у службене евиденције.
Захтев за одобравање пројекта који није поднет од странe ли
ца из члана 3. овог правилника, преурањен, неблаговремен захтев,
захтев послат факсом или електронском поштом, као и сваки на
редни захтев истог подносиоца по истом позиву, Управа одбацује
без разматрања.
Понуде
Члан 19.
Понуда из члана 5. став 1. тачка 8) овог правилника нарочито
садржи:
1) назив, седиште и матични број добављача;
2) назив, седиште и матични број, ако је подносилац захтева
привредно друштво, земљорадничка задруга и предузетник, одно
сно име, презиме, пребивалиште и ЈМБГ ако је подносилац захте
ва физичко лице;
3) техничко-технолошке карактеристике за робу, радове и
услуге који чине предмет инвестиције, односно предмер и пред
рачун радова за изградњу, при чему свака ставка у понуди мора да
садржи: јединицу мере, количину, јединичну цену и укупну цену
ставке, као и укупну цену понуде укључујући посебно исказану
нето цену и износ ПДВ-а изражене у динарима, односно у евримa
за стране добављаче, као и да садржи податке о основном моделу
и додатној опреми;
4) рок важења понуде;
5) број, датум и место издавања понуде;
6) оверу добављача;
7) изјаву добављача под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да је предмет понуде нова и неупотребљавана роба;
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8) назив произвођача и земља порекла опреме, радова и услуга;
9) изјаву добављача под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да је земља, односно територија порекла опреме,
радова и услуга земља, односно територија из члана 5. став 1. тач.
12) и 13) овог правилника;
10) гарантне услове;
11) услове и начин плаћања;
12) обавезе добављача у вези испоруке.
Подаци из прикупљених понуда треба да буду у складу са по
дацима који су наведени у пословном плану.
Одобравање понуде
Члан 20.
Пoднoсилaц у захтеву за одобравање пројекта означава као
изабрану једну од три достављене понуде.
Управа одобрава изабрану понуду у вредности која не може
бити већа од вредности из понуде са најнижом ценом.
Израчунавање основице за обрачун ИПАРД подстицаја
Члан 21.
Основица за обрачун ИПАРД подстицаја утврђује се у вред
ности из члана 20. став 2. овог правилника, ако ова вредност не
прелази износ референтне цене утврђене у складу са посебним
прописом којим се прописује методологија утврђивања референт
не цене.
Ако вредности из члана 20. став 2. овог правилника прелази
износ референтне цене, основица за обрачун ИПАРД подстицаја
утврђује се у висини референтне цене.
Контрола на лицу места пре одобравања пројекта
Члан 22.
После административне обраде захтева за одобравање про
јекта Управа врши проверу испуњености прописаних услова кон
тролом на лицу места у складу са законом који уређује пољопри
вреду и рурални развој.
Управа у зависности од врсте инвестиције, у извештају сачи
њеном током контроле на лицу места у фази одобравања пројекта,
упознаје подносиоца захтева да најкасније 10 дана пре извођења
радова или испоруке опреме обавести Управу о извођењу скри
вених радова.
Бодовање и рангирање
Члан 23.
Захтеви који после административне провере и контроле на
лицу места испуњавају услове за одобравање пројекта бодују се
и рангирају.
Са 15 бодова бодују се захтеви за одобравање пројекта ако
подносилац захтева:
1) јесте женског пола;
2) јесте лице млађе од 40 година;
3) за одобравање пројекта у сектору млека има до 50 млечних
крава;
4) за одобравање пројекта у сектору меса има капацитет
објекта до 100 говеда и/или до 500 оваца и коза и/или или до 1.000
свиња.
Са 20 бодова бодују се захтеви за одобравање пројекта ако је
подносилац захтева сертификован за органску производњу.
Са 25 бодова бодују се захтеви за одобравање пројекта ако се
место инвестиције налази у подручју са отежаним условима рада
у пољопривреди у складу са посебним прописом којим се одређу
ју подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.
Са 10 бодова бодују се захтеви за одобравање пројекта ако је
подносилац захтева земљорадничка задруга или ако је подносилац
захтева члан земљорадничке задруге.
Ако подносилац захтева испуњава више критеријума бодови
се сабирају.
Ако постоји више захтева са истим бројем бодова према кри
теријумима за рангирање, предност има раније поднет захтев.

Поступак бодовања и рангирања се не спроводи ако је износ
расположивих средстава довољан за све захтеве за одобравање
пројеката.
Ранг-листа одобрених захтева објављује се на званичној ин
тернет страници Управе.
Решење о одобравању пројекта
Члан 24.
Ако је административном провером и контролом на лицу ме
ста утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове и
ако постоје расположива финансијска средства, директор Управе
решењем одобрава пројекат.
Решење из става 1. овог члана нарочито садржи:
1) пројекат који се одобрава са прихватљивим инвестицијама
и трошковима;
2) одобрен износ ИПАРД подстицаја са израженим износом
националног и коофинансирања Европске уније за пројекат који
се одобрава;
3) рок за реализацију инвестиције и подношење захтева за
исплату;
4) обавезу чувања документације која се односи на пројекат
који се одобрава;
5) обавезу достављања извештаја Управи о спровођењу одо
бреног пројекта у зависности од врсте пројекта;
6) обавезу корисника да омогући несметан приступ и контро
лу на лицу места која се односи на одобрени пројекат, те обаве
зу давања на увид целокупне документације везане за одобрени
пројекат овлашћеним лицима Управе, органа надлежног за реви
зију система спровођења програма Европске уније, Националног
фонда Министарства финансија, Европске комисије, Европског
ревизорског суда и Европске канцеларије за борбу против превара
(ОЛАФ);
7) забрану предузимања радњи које би могле довести до јав
ног финансирања истог одобреног пројекта;
8) обавезу корисника да обавести Управу о извођењу скриве
них радова;
9) обавезу корисника да обележи предмет инвестиције у
складу са овим правилником.
Управа позива корисника да преузме решење којим се одо
брава пројекат.
Приликом преузимања решења из става 3. овог члана Управа
усменим и писменим путем упознаје корисника са правима, обаве
зама и одговорностима, као и прописаним санкцијама у складу са
прописима којима се уређују ИПАРД подстицаји.
Корисник својим потписом, односно овером аката из става 4.
овог члана потврђује пријем решења о одобравању пројекта, као и
да је упознат са правима, обавезама и одговорностима и прописа
ним санкцијама у складу са прописима којима се уређују ИПАРД
подстицаји.
Измена одобреног пројекта
Члан 25.
После доношења решења о одобравању пројекта а најкасније
30 дана пре истека рока за реализацију одобреног пројекта кори
сник ИПАРД подстицаја може поднети захтев за измену одобре
ног пројекта:
1) ако су измене пројекта такве да се њима не мењају битне
особине, односно сврха инвестиције;
2) ако се измене односе на продужетак рока за завршетак
пројекта, односно продужетак рока за подношење захтева за ис
плату, из оправданих разлога;
3) ако реализација одобреног пројекта није могућа или није
економски оправдана услед:
(1) више силе,
(2) немогућности добављача да обезбеди производе и услуге,
(3) промене прописа,
(4) увођења нових технологија које могу побољшати ефика
сност предметне инвестиције.
Уз захтев за измену одобреног пројекта, подносилац доста
вља и доказе којима се потврђује оправданост разлога за измену.
Измене пројекта морају бити у складу са општим и посебним
условима за одобравање пројеката прописаним овим правилником.

20. септембар 2017.
IV. ИСПЛАТА ИПАРД ПОДСТИЦАЈА
Општи услови за остваривање права на исплату ИПАРД
подстицаја
Члан 26.
Лице из члана 3. овог правилника које је остварило право на
одобравање пројекта остварује право на исплату ИПАРД подсти
цаја ако:
1) је реализовао инвестицију у складу са решењем о одобре
њу пројекта, односно актом о измени пројекта;
2) је инвестиција реализована безготовинским плаћањем;
3) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних при
хода;
4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања пре
ма министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу
раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
5) пољопривредно газдинство испуњава одговарајуће пропи
сане услове у области заштите животне средине, а за инвестиције
у секторима меса и млека и прописане услове у области доброби
ти животиња, као и да предметна инвестиција испуњава наведене
услове уређене прописима Европске уније у овим областима, а са
којима су усклађени прописи Републике Србије;
6) је предмет инвестиције обележен на начин предвиђен
овим правилником;
7) предмет инвестиције није финансиран из других извора
јавног финансирања, односно, ако није у поступку за остваривање
финансирања из других јавних извора финансирања;
8) роба која је предмет набавке потиче из земље која је да
та у Листи прихватљивих земаља, осим када је вредност робе без
ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког по
ступка3;
9) роба која је предмет набавке потиче са територије Косова
и Метохије, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за
коришћење конкурентног преговарачког поступка4;
10) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако
нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре
подношења захтева за исплату.
Посебни услови за остваривање права на исплату ИПАРД
подстицаја
Сектор млека
Члан 27.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из
члана 26. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД
подстицаја у сектору млека ако има од 20 до 300 млечних крава.
Сектор меса
Члан 28.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из
члана 26. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД
подстицаја у сектору меса ако има укупни капацитет објекта од 20
до 1.000 говеда и/или од 150 до 1.000 оваца и/или коза и/или од 30
до 400 крмача, и/или од 100 до 10.000 товних свиња и/или од 4.000
до 50.000 бројлера по турнусу.
Лице из члана 6. став 2. и члана 26. овог правилника оства
рује право на исплату подстицаја за инвестиције у изградњу и/или
реконструкцију складишних капацитета за стајњак и/или специ
фичну опрему и механизацију за манипулацију и коришћење стај
њака, и инвестирање у производњу енергије из обновљивих изво
ра на газдинству ако има капацитет објекта више од 1.000 говеда
или више од 1.000 оваца и коза или више од 10.000 свиња, или
више од 50.000 бројлера по турнусу.
Сектор воћа
Члан 29.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из
члана 26. овог правилника остварује право на исплату 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
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подстицаја ако у Регистру има уписано од 2 ha до 20 ha јагодастог
воћа и/или од 5 ha до 100 ha другог воћа у складу са шифарником
биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује
регистар пољопривредних газдинстава и ако је предмет инвести
ције везан за производњу тог воћа.
Сектор поврћа
Члан 30.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из
члана 26. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД
подстицаја у сектору поврћа ако у Регистру има уписано од 0,5 ha
до 5 ha поврћа у заштићеном простору и/или од 3 ha до 50 ha по
врћа на отвореном простору и ако је предмет инвестиције везан за
производњу тог поврћа.
Сектор остали усеви
Члан 31.
Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из
члана 26. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД
подстицаја за:
1) набавку трактора снаге до 100 киловата (kW) као и изград
њу и опремање објеката за складиштење, ако у Регистру има упи
сано од 2 ha до 50 ha земљишта под осталим усевима;
2) набавку опреме, машина и механизације осим комбајна и
трактора за пољопривредну производњу, и изградњу и опремање
објеката за складиштење, ако у Регистру има уписано од 50 ha до
100 ha земљишта под осталим усевима;
3) изградњу и опремање објеката за складиштење ако Реги
стру има уписано више од 100 ha земљишта под осталим усевима.
Покретање поступка за одобравање исплате ИПАРД
подстицаја
Члан 32.
Поступак за одобравање исплате покреће се по захтеву кори
сника подстицаја за одобравање исплате, који се подноси Управи
после реализације одобреног пројекта у року утврђеном у решењу
о одобравању пројекта, односно акту о измени пројекта.
Подносилац захтева може поднети само један захтев за ис
плату по истом јавном позиву.
Захтев за одобравање исплате поднет од стране лица коме ре
шењем није одобрен пројекат, преурањен, неблаговремен захтев,
захтев послат факсом или електронском поштом, као и сваки на
редни захтев истог подносиоца по истом позиву, Управа одбацује
без разматрања.
Документација за остваривање права на исплату ИПАРД
подстицаја
Члан 33.
Уз захтев за исплату из члана 32. овог правилника корисник
ИПАРД подстицаја доставља следећу документацију:
1) рачуне за набавку предметне инвестиције у складу са ре
шењем о одобравању пројекта;
2) отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно
међународни товарни лист;
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то:
потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке;
4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену
набавку предметне инвестиције;
5) јединствену царинска исправу ако је корисник сам извр
шио увоз предмета инвестиције;
6) сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе –
ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе
(ако је вредност робе из појединачног уговора са добављачем већа
од 100 000 евра), а за робу домаћег порекла изјаву произвођача о
пореклу робе;
7) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јав
них прихода издато од надлежног органа јединица локалне само
управе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно
седишту подносиоца захтева;
8) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јав
них прихода издато од стране надлежне пореске управе;
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9) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе
према пребивалишту, односно седишту корисника као и према ме
сту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да за
предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом
основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инве
стиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
10) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну
инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (суб
венције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није
предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако корисник
има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне по
крајине, односно ако се објекат предмета инвестиције налази на
територији аутономне покрајине;
11) акт органа надлежног за послове заштите биља којим се
доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане усло
ве у области средстава за заштиту биља, као и да предметна ин
вестиција испуњава услове из области средстава за заштиту биља
прописане прописима Европске уније са којима су усклађени про
писи Републике Србије у сектору воћа и у сектору поврћа;
12) акт надлежног органа о испуњености техничких и техно
лошких услова објеката за животињске отпатке и погона за пре
раду и обраду животињских отпадака у сектору млека и сектору
меса у складу са посебним прописом;
13) акт органа надлежног за послове заштите животне среди
не којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава про
писане услове у области заштите животне средине као и да пред
метна инвестиција испуњава услове из области заштите животне
средине у складу са законом којим се уређује процена утицаја на
животну средину и прописима Европске уније са којима су ускла
ђени прописи Републике Србије ако је корисник ИПАРД подсти
цаја предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга;
14) акт органа надлежног за послове ветерине којим се доказу
је да пољопривредно газдинство испуњава услова у погледу добро
бити животиња као и да предметна инвестиција испуњава услове у
погледу добробити животиња прописане ЕУ прописима са којима
су усклађени прописи Републике Србије, у сектору млека и меса;
15) потврду надлежног органа за послове уговарања и фи
нансирања програма из средстава Европске уније, да се за пред
метну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција
није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.
Поред документације из става 1. овог члана, предузетник, при
вредно друштво и земљорадничка задруга доставља и извод из Реги
стра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре.
За инвестиције у изградњу и опремање објекта, поред доку
ментације из ст. 1. и 2. овог члана, доставља се и извод из катастра
непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно
препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, од
носно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт,
односно извод из земљишних књига у случају да није успоста
вљен катастар непокретности.
За инвестиције у изградњу објекта поред документације из
ст. 1–3. овог члана доставља се и:
1) употребна дозвола;
2) уговор са овлашћеним извођачем радова за инвестиције у
изградњу објекта;
3) грађевинска књига, односно друга прописана документа
ција у складу са прописима којим се уређује планирање и изград
ње за инвестиције у изградњу објекта;
4) окончана ситуац
 ија за изведене радове за инвестиције у
изградњу објекта.
Ако је предмет инвестиције трактор или специјализовано
транспортно возило корисник подстицаја, поред документације из
ст. 1 и 2. овог члана, доставља фотокопију саобраћајне дозволе на
име корисника подстицаја.
За подносиоце захтева који су дали изјаву о похађању обуке,
поред документације из ст. 1–4. овог члана, достављају и потврду
о завршеној обуци.
Ако је предмет инвестиције набавка робе корисник подстица
ја доставља изјаву од добављача да је испоручена роба нова.
Корисници подстицаја који су у систему двојног књиговод
ства, поред документације из ст. 1. и 2. овог члана, достављају и ко
пију картице основних средстава за годину у којој је издато реше
ње о одобравању пројекта (оверено печатом и потписом од стране
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овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица) као и копију карти
це основних средстава заједно са Закључним листом издатим на
датум подношења захтева за исплату (оверено печатом и потписом
од стране овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица).
За инвестиције у системе за наводњавање на површини преко
1 ha, поред документације из ст. 1–2. овог члана, корисник подсти
цаја доставља и водну дозволу.
За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања
захтева за исплату корисник врши обрачун у динарима према ме
сечном курсу Европске комисије (ЕЦБ), исказаном на шест (6) де
цимала у месецу у којем је поднет захтев за исплату и ту вредност
уписује у захтеву за одобравање исплате.
Ако подносилац захтева за одобравање пројекта не достави
потребну документацију из члана 33. став 1. тач. 7)–10) и 15), ст.
2. и 3, став 4. тачка 1) и став 5. овог члана, Управа по службеној
дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција у складу са законом који уре
ђује општи управни поступак.
Форма документације
Члан 34.
Уверења и потврде која се достављају уз захтев за одобрава
ње права на ИПАРД подстицаје не могу бити старија од 30 дана од
дана подношења захтева.
Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе
на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној ко
пији, ако овим правилником није прописано другачије.
Документа на страном језику морају бити преведена на срп
ски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.
Управа може да затражи и додатну документацију у циљу
утврђивања и провере испуњености прописаних услова за оства
ривање права на ИПАРД подстицаје.
Контрола на лицу места пре исплате
Члан 35.
После административне обраде захтева за одобравање испла
те Управа врши проверу испуњености прописаних услова у скла
ду са овим правилником, контролом на лицу места на начин и по
ступак који је уређен посебним прописом.
Контролом из става 1. овог члана Управа проверава да ли је
корисник инвестицију реализовао у складу са решењем о одобра
вању пројекта.
Решење о исплати ИПАРД подстицаја
Члан 36.
Ако је административном провером и контролом на лицу места
утврђено да захтев испуњава прописане услове директор Управе ре
шењем одлучује о праву на коришћење ИПАРД подстицаја и налаже
исплату подстицаја на наменски рачун корисник уписан у Регистар.
Решењем из става 1. овог члана утврђује се износ средста
ва који се финансира средствима претприступне помоћи, односно
буџета Републике Србије, као и укупни износ ИПАРД подстицаја.
Износ средстава који се финансира средствима претприступ
не помоћи утврђује се у износу од 75% од укупног износа ИПАРД
подстицаја.
Решење из става 1. овог члана садржи и:
1) обавезу чувања документације у складу са законом којим
се уређује пољопривреда и рурални развој;
2) обавезу примаоца средстава ИПАРД подстицаја да обеле
жи предмет инвестиције;
3) обавезу примаоца средстава да наменски користи, не оту
ђи, нити омогући другом лицу коришћења предмета инвестиције у
периоду од пет година од дана исплате;
4) обавезу примаоца средстава да допусти у сваком тренут
ку несметан приступ и контролу на лицу места која се односи на
одобрени пројекат, те обавезу давања на увид целокупне докумен
тације везане за одобрени пројекат овлашћеним лицима: Упра
ве, органа надлежног за ревизију система спровођења програма
Европске уније, Националног фонда Министарства финансија,
Европске комисије, Европског ревизорског суда и Европског кан
целарије за борбу против превара (ОЛАФ);
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5) обавезу примаоца средстава да врати неосновано испла
ћена средства у складу законом којим се уређује пољопривреда и
рурални развој.
Обележавање предмета инвестиције
Члан 37.
Корисник ИПАРД подстицаја врши привремено обележава
ње предмета инвестиције у изградњу објекта током реализације
инвестиције, постављањем табле на градилишту у облику датом
у Прилогу 7 – Обележавање предмета инвестиције (у даљем тек
сту: Прилог 7), који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Прималац средстава ИПАРД подстицаја врши стално обеле
жавање предмета у року од три месеца након реализације инве
стиције у облику датом у Прилогу 7 овог правилника, на месту
лако видљивом за јавност.
Прималац средстава ИПАРД подстицаја обезбеђује да пред
мет инвестиције буде обележен на начин из става 2. овог члана у
року од пет година од дана исплате ИПАРД подстицаја.
Прималац средстава придржава се свих осталих обавеза веза
них за означавање предмета инвестиције у складу са Секторским
споразумом између Владе Републике Србије и Европске комиси
је о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици
Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области
подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД).
Контрола на лицу места после исплате ИПАРД подстицаја
Члан 38.
После исплате ИПАРД подстицаја Управа проверава контро
лом на лицу места да ли прималац средстава наменски користи
предмет инвестиције као и да ли се придржава других обавеза у
складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални раз
вој и овим правилником.
Члан 39.
Овај правилник ступа на осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-00041/2017-09
У Београду, 20. септембра 2017. године
Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.
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5.2. ЗАНАТСКИ РАДОВИ
5.1. Лимарски радови
5.2. Столарски радови
5.3. Браварски радови
5.4. Стаклорезачки радови
5.5. Гипсани радови
5.6. Подне и зидне облоге
5.7. Каменорезачки радови
5.8. Керамички радови
5.9. Паркетарски радови
5.10. Молерски радови и тапацирање
5.11. Фасадни радови
6. МОНТАЖНИ РАДОВИ
6.1. Електро-инсталациони радови
6.2. Водоводни и канализациони радови
6.3. Гасне инсталације
6.4. Инсталације централног грејања
8. ПЕЈЗАЖНИ РАДОВИ И ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ
8.1. Уређење екстеријера
8.2. Изградња унутрашњих путева
8.3. Потпорни и заштитни зидови
8.4. Асфалтирање

1.1. СЕКТОР МЛЕКА
1.1.1. Изградња
1.1.1.1. Изградња објеката за смештај музних крава, укључујући просторе за мужу
(измузишта), осемењавање, безбедно уклањање угинулих животиња, за држање те
лади и јуница, простор за смештај машина и опреме, производа животињског поре
кла, складиште за простирку, просторе за инсталацију вентилације, климатизацију,
грејање, пратеће енергетске објекте, укључујући изградњу и/или реконструкцију
дренажног система и система за снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом,
струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем
1.1.1.2. Изградња објеката на фарми за чување хране за стоку са пратећом опремом
1.1.1.3. Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и од
лагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију
опреме
1.1.1.4. Изградња фиксних ограда око фарме и дезинфекционих баријера, дрена
жних система и система за снабдевање водом (бунари), грејања и електричних си
стема на фарми (коришћење агрегата, укључујући софтвер)
1.1.1.5. Изградња објеката за пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом
1.1.1.6. Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора за ко
ришћење на фарми (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу, по
стројења на биогас),
1.1.1.7. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру фарме
1.1.1.8. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лиценци
ране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, просто
рије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење,
прање и дезинфекцију)
1.1.2. Опрема

Прилог 1
ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА
Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за меру
инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Листа прихватљивих трошкова по секторима
2. ОПШТИ ТРОШАК
2.1. Трошкови за припрему пројекта и техничке документације, као што су накнаде
за архитекте, инжењере и друге консултантске накнаде;
2.2. Трошкови израде студије о процени утицаја на животну средину;
2.3. Трошкови припреме документације за ИПАРД подстицаје (консултантске услу
ге);
2.4. Студије изводљивости и друге студије у вези са пројектом/бизнис планови.

1.1.2.1. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елемен
те, материјале и инсталације
1.1.2.2. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног
стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајња
ка; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; ма
шине за пуњење течног стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог
стајњака, укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)
1.1.2.3. Опрема за обраду и паковање стајњака
1.1.2.4. Подне решетке
1.1.2.5. Опрема за лежишта, боксове и халтере
1.1.2.6. Завесе за затварање пролаза у шталама
1.1.2.7. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање живо
тиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори
за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и до
затори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и ком
бајни за сточну храну; косилице; превртачи сена)
1.1.2.8. Опрема за тељење, као и опрема за смештај телади (боксови)
1.1.2.9. Машине и опрема за припрему и транспорт простирке

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ
4. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
4.1. Припремни радови
4.2. Рушење и демонтажа
4.3. Земљани радови
4.4. Бетонски радови
4.5. Армирано-бетонски радови
4.6. Инсталатерски радови
4.7. Столарски радови
4.8. Зидарски радови
4.9. Изолациони радови
4.10. Кровнопокривачки радови
4.11. Готове конструкције и елементи

1.1.2.10. Опрема за идентификацију животиња и чување података
1.1.2.11. Сточне ваге, рампе за утовар/истовар, торови за усмеравање и обуздавање
животиња
1.1.2.12. Опрема за третман папака
1.1.2.13. Системи за прскање током летњих врућина
1.1.2.14. Четке за самочишћење говеда
1.1.2.15. Опрема за чишћење и дезинфекцију објеката и уређаја
1.1.2.16. Опрема за безбедно уклањање угинулих животиња
1.1.2.17. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и упра
вљање отпадом
1.1.2.18. Опрема за спречавање загађења ваздуха
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1.1.2.19. Инвестиције у инсталације за обновљиву енергију за потрошњу на газдин
ству: посебно за соларну енергију, постројења на биомасу и котлове за сагоревање
биомасе, постојења за биогас
1.1.2.20. Опрема за превенцију ширења и контролу болести
1.1.2.21. Опрема и уређаји за вентилацију, климатизацију и грејање, укључујући
алармни систем с генератором

1.2.2.22. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
1.2.2.23. Опрема за управну зграду са пратећим објектима (канцеларије за лицен
циране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, про
сторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење,
прање и дезинфекцију)

1.1.2.22. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
1.1.2.23. Опрема за управну зграду са пратећим објектима (канцеларије за лицен
циране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, про
сторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење,
прање и дезинфекцију)
1.1.2.24. Специјализована возила за транспорт сировог млека
1.2. СЕКТОР МЕСА
1.2.1. Изградња
1.2.1.1. Изградња објеката за тов и смештај стоке, укључујући објекте за осеме
њавање, чекалишта, прасилишта, одгајивалишта, товилишта, објекте за гајење);
објекти за смештај подмлатка; објекти за безбедно одлагање угинулих животиња;
објекти за складиштење машина и опреме, производа животињског порекла и про
стирке; објекти за инсталацију опреме за вентилацију, климатизацију и грејање;
изградња подршке енергетским постројењима, укључујући и изградњу и/или ре
конструкцију водовода (укључујући бунаре); гас, струју (укључујући и употребу
агрегата) и канализациони систем
1.2.1.2. Изградња објеката за чување сточне хране са пратећом опремом
1.2.1.3. Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и од
лагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију
опреме
1.2.1.4. Изградња фиксних ограда око фарме и дезинфекционих баријера, дрена
жних система и система за снабдевање водом (бунари), грејања и електричних си
стема на газдинству (коришћење агрегата; укључујући софтвер)
1.2.1.5. Изградња објеката за пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом
1.2.1.6. Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора за ко
ришћење на газдинству (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу,
посторјења за биогас)
1.2.1.7. Изградња унутрашње мреже путева и паркинг места у оквиру фарме (про
стор у власништву газдинства)
1.2.1.8. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лиценци
ране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, просто
рије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење,
прање и дезинфекцију)
1.2.2. Опрема
1.2.2.1. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног
стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стај
њака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак;
машине за пуњење течног стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог
стајњака, полутечног и течног стајњака, резервоари за течни стајњак, специјализо
ване приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом
опремом), укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)
1.2.2.2. Опрема за обраду и паковање стајњака
1.2.2.3. Подне решетке
1.2.2.4. Опрема за лежишта, боксове и халтере
1.2.2.5. Опрема за прасилишта, одгајивалишта, товилишта, просторе за крмаче (че
калишта), просторе за вепрове, објекте за осемењавање, и опрема за прашење
1.2.2.6. Завесе за затварање пролаза у штали/стаји
1.2.2.7. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и
појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опре
ма и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс
приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омо
тачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.)
1.2.2.8. Машине и опрема за припрему и транспорт простирке

1.3. СЕКТОР ВОЋА И ПОВРЋА
1.3.1. Изградња
1.3.1.1. Изградња стакленика и пластеника (објекти прекривени стаклом и/или пла
стиком – само полиетиленска фолија минимум 200 микрона) за производњу поврћа,
воћа, цвећа и расадничку производњу, укључујући простор за инсталацију вентила
ције, климатизације и грејања, укључујући алармни систем са агрегатом; резервоа
ри за воду и објекти за системе за наводњавање
1.3.1.2. Изградња објеката за складиштење (укључујући ULO хладњаче) воћа, повр
ћа, цвећа и расада с објектима за сортирање, паковање и обележавање, укључујући
системе за снабдевање водом, гасом, струјом (укључујући и алармни систем са ге
нератором) и канализациони систем
1.3.1.3. Изградња система за наводњавање, укључујући и микро-резервоаре, копање
бунара, регулацију водозахвата који користе подземне воде (црпљење воде из изво
ра, бунара) и површинске воде (из река, језера и акумулација), укључујући купови
ну пумпи, цеви, вентила и распрскивача
1.3.1.4. Изградња система противградне заштите у воћњацима на газдинству: сту
бови, анкери, каблови, жице, капе, везови, стеге, мреже, укључујући и рачунарску
опрему
1.3.1.5. Изградња ограда око засада/газдинства
1.3.1.6. Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора за ко
ришћење на газдинству (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу),
постројења за биогас
1.3.1.7. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у
власништву газдинства
1.3.1.8. Изградња управне зграде са пратећим објектима производних капацитета
(канцеларије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне
просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију, као и сред
става за заштиту биља)
1.3.2.Опрема и механизација
1.3.2.1. Опрема за управну зграду са пратећим објектима производних капацитета
(канцеларије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне
просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију, као и сред
става за заштиту биља)
1.3.3. Опрема за стакленике и пластенике, и објекте за производњу воћа, поврћа,
цвећа и расада
1.3.3.1. Опрема и уређаји за наводњавање, укључујући пумпе, црева, распршиваче/
капаљке, систем за филтрирање, систем за фертилизацију са водорастворивим ђу
бривима (ђубрење), пипете, уређаји за намотавање црева
1.3.3.2. Опрема за опрашивање биљака
1.3.3.3. Опрема за додатно осветљење и засењивање
1.3.3.4. Опрема и уређаји за припрему земљишта и супстрата
1.3.3.5. Опрема и уређаји за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)
1.3.3.6. Опрема и уређаји за системе за хидропоничну производњу
1.3.3.7. Опрема и уређаји за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата
1.3.3.8. Опрема за обогаћивање угљен-диоксидом
1.3.3.9. Опрема и уређаји за одржавање посебних микроклиматских услова, венти
лацију, климатизацију и грејање, алармни системи укључујући и генератор, систе
ми за снабдевање водом, гасом, електричном енергијом и канализациони систем,
као и рачунарска опрема и софтвер за контролу грејања, вентилације, бербу, прање,
сортирање, класификацију, паковање и обележавање
1.3.4. Опрема за бербу, сортирање, паковање и складиштење:
1.3.4.1. Системи за вентилацију и опрема за принудну вентилацију
1.3.4.2. Опрема и уређаји за складишта (укључујући и ULO хладњаче)

1.2.2.9. Опрема за идентификацију животиња и чување података

1.3.4.3. Опрема и уређаји за хлађење/замрзавање

1.2.2.10. Сточне ваге, рампе за утовар/истовар, торови за усмеравање и обуздавање
животиња

1.3.4.5. Бокс палете и приколице за превоз и утовар

1.2.2.11. Опрема за третман папака

1.3.4.6. Линије и опрема за чишћење и прање

1.2.2.12. Системи за прскање током летњих врућина

1.3.4.7. Линије и опрема за сушење и сушење замрзавањем (лиофилизација)

1.3.4.4. Посебна опрема за бербу воћа и поврћа

1.2.2.13. Четке за самочишћење говеда

1.3.4.8. Линије и опрема за сортирање и калибрирање

1.2.2.14. Опрема за чишћење и дезинфекцију објеката и уређаја

1.3.4.9. Линије и опрема за паковање и обележавање

1.2.2.15. Опрема за безбедно уклањање угинулих животиња

1.3.4.10. Опрема за дробљење, орезивање, сечење, сечење на листове и решетке за
сечење

1.2.2.16. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и упра
вљање отпадом
1.2.2.17. Опрема за спречавање загађења ваздуха
1.2.2.18. Инвестиције у инсталације за производњу енергије из обновљивих извора
за потрошњу на фарми: посебно за соларну енергију, постројења на биомасу и ко
тлове за сагоревање биомасе, постројења на биогас
1.2.2.19. Опрема за превенцију ширења болести и контролу болести
1.2.2.20. Опрема и уређаји за вентилацију, климатизацију и грејање (укључујући
инкубаторе и „вештачку квочку” за живинарнике), укључујући алармни систем с
генератором
1.2.2.21. Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези

1.3.5. Опрема за системе противградне заштите у воћњацима: стубови, анкери, ка
блови, жице, капе, везе, спојнице, мреже, укључујући и рачунарску опрему
1.3.6. Опрема за ограђивање засада/газдинства
1.3.7. Опрема за системе за наводњавање: пумпе, црева, распрскивачи/распршива
чи, систем за филтрирање, систем за фертилизацију са водорастворивим ђубривима
(ђубрење), пипете, уређаји за намотавање црева и остала опрема за наводњавање
1.3.8. Опрема/механизација за заштиту од мраза
1.3.9. Инвестиције у инсталације за производњу енергије из обновљивих извора за
потрошњу на фарми: посебно за соларну енергију, постројења на биомасу и котлове
за сагоревање биомасе, постројења за биогас

20. септембар 2017.

Број 84
Поглавље 5

1.4. СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ (ЖИТАРИЦЕ, УЉАРИЦЕ, ШЕЋЕРНА РЕПА)
1.4.1.

Изградња

05.04

1.4.1.1 Изградња објеката за утовар, узорковање, сушење и складиштење зрна (жи
тарица и уљарица) на пољопривредном газдинству/домаћинству укључујући објек
те за управљање сушарама и ограђивање објеката жицом.

05.15

1.4.1.2. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у
власништву газдинства

Поглавље 6

1.4.2.

Опрема и механизација

1.4.2.1. Опрема за утовар, узорковање, складиштење и сушење зрна жита и уљарица
(колске ваге, истоварне рампе и улазни транспортери)
1.4.2.2. Унутрашња опрема за силосе
1.4.2.4. Складишни и излазни транспортери
1.4.2.5. Опрема за анализу услова складиштења и квалитета зрна

Поглавље 13
искључујући 13.03
Поглавље 15

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА ЗА СВЕ СЕКТОРЕ
У ОКВИРУ МЕРЕ

15.01

10. ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА ЗА СВЕ СЕКТОРЕ
10.1. Пољопривредна механизација

15.02

10.1.1. Трактори до 100 kW
10.1.2. Остала механизација (искључујући житне комбајне)

15.03

10.2. Прикључне пољопривредне машине
10.2.1. Машине за примарну обраду земљишта

15.04

10.2.2. Машине за допунску обраду земљишта
10.2.3. Машине за ђубрење земљишта

15.07

10.2.4. Машине за сетву

15.12

10.2.5. Машине за садњу
10.2.6. Машине за заштиту биља

15.13

10.2.7. Машине за жетву

15.17

10.2.8. Машине за транспорт

Поглавље 16
Поглавље 17
17.01

МАКСИМАЛНА СНАГА ТРАКТОРА ПО СЕКТОРИМА
И ВЕЛИЧИНИ/КАПАЦИТЕТУ
Површина (у ha)

Воћарство

Повртарство

Житарице, уљарице, шећерна репа

Говедарство

2–10

60
80

50–100

100

0,5–2

40

2–10

80

10–30

90

30–50

100

2–20

80

20–50

100
Максимална снага
(kW)

20–50

80

50–300

100

20–40

80

40–1.000

100

100–1.000

80

1.000–10.000

100

150–400

80

400–1.000

100

4.000–20.000

60

Овчарство/козарство
Живинарство

Максимална снага
(kW)

10–50

Обим – капацитет
(број грла)

Сточарство – музне краве

Свињарство

20.000–40.000

70

40.000–50.000

100

Прилог 2
ЛИСТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА
Број у Бриселској
номенклатури
Поглавље 1

Поглавље 8

Поглавље 12

1.4.2.6. Стационарне и мобилне сушаре (са свим елементима и монтажом)

Врста пољопривредне производње

Поглавље 7

Поглавље 9
Поглавље 10
Поглавље 11

1.4.2.3. Екстрактори

Врста пољопривредне производње

113

Опис производа
Живе животиње

Поглавље 2

Месо и јестиви кланични производи

Поглавље 3

Рибе и ракови, шкољке

Поглавље 4

Млеко и други млечни производи; јаја живине; природни
мед

17.02
17.03
17.05(*)
Поглавље 18
18.01
18.02
Поглавље 20
Поглавље 22

Црева, бешике и желуци животиња (осим риба), цели и њи
хови комади
Производи животињског порекла који нису споменути нити
укључени на другом месту; мртве животиње из поглавља 1
или 3, неупотребиве за људску исхрану:
Живо дрвеће и друге биљке; луковице, корење и слично; ре
зано цвеће и украсно лишће
Јестиво поврће, неко корење и гомољи
Јестиво воће и орашасти плодови; коре агрума, диња и лу
беница
Кафа, чај, зачини, искључујући мате чај (тарифни бр 09.03)
Житарице
Производи млинске индустрије; слад; скроб; инулин; глутен
Уљано семење и плодови; разно зрневље, семење и плодо
ви; индустријско и лековито биље; слама и сточна храна
Пектин
Прерађена свињска маст (укључујући сало) и живинска
маст
Непрерађена лој говеда, оваца или коза, и произведи ових
лојева
Стеарин из свињске масти, уље из свињске масти, олеостеа
рин, олео уље и уље из лоја, неемулговани, немешани нити
на други начин обрађени
Масти и уља риба и морских сисара, рафинирани или не
рафинирани
Стабилна биљна уља, течна и чврста, сирова, рафинирана
или пречишћена
Масти и уља животињског или биљног порекла, хидрогени
зовани рафинисани или нерафинисани, али даље необрађени
Маргарин, имитација сала и друге јестиве масти
Остаци добијени при преради масних састојака или воскова
животињског или биљног порекла
Прерађевине меса, риба, ракова, шкољки
Шећер шећерне репе и шећерне трске, чврст
Остали шећери; шећерни сирупи; вештачки мед (мешан
или не са природним медом); карамел
Меласе, обезбојена или не
Ароматиовани или обојени шећери, сирупи и меласа (укљу
чујући ванилин шећер или ванилин), уз изузетак воћног со
ка с додатком шећера у било којој размери
Какао у зрну, цели или ломљени, сирови или пржени
Љуске, коре, опне и отпаци какаа
Производи поврћа, воћа или осталих делова биљака

Комина грожђа, у ферментацији, или са заустављеним вре
њем без додавања алкохола
Шира; комина грожђа чија је ферментација заустављена до
22.05
датком алкохола
Остала ферментисана пића (нпр. јабуковача, крушковача,
22.07
медовина)
Етил алкохол или неутрални алкохоли, денатусан или не,
било које јачине, добијен из пољопривредних производа на
искључујући 22.08(*)
ведених у Анексу 1, искључујући ликере, остала алкохолна
искључујући 22.09(*)
пића и сложени алкохолни препарати (познати као „концен
тровани екстракти”) – за употребу у производњи пића
22.10
Сирће и сирћетне замене
Остаци и отпаци прехрамбене индустрије; припремљена
Поглавље 23
животињска храна
Поглавље 24
24.01
Непрерађени дуван, дувански отпаци
Поглавље 45
Природна плута, необрађена, дробљена, гранулирсана или
45.01
млевена; отпаци плуте
Поглавље 54
Лан, сиров или прерађен, али непреден; ланена кучина и
54.01
отпаци (укључујући отпадну пређу и цепане текстилне ма
теријале)
Поглавље 57
Права конопља (Cannabis sativa) сирова или прерађена, али
57.01
непредена; кучина и отпаци конопље (укључујући отпадну
пређу и цепане текстилне материјале)

22.04

–––––––––––––––
(*) Допуњено чланом 1. Уредбе бр. 7а Већа Европске економске заједнице од 18. де
цембра 1959. године (Службени лист број 7, 30. 1. 1961. стр. 71/612)
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Прилог 3

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ЗЕМАЉА
ДРЖАВЕ: Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка Република,
Хрватска, Кипар, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка,
Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксем
бург, Малта, Холандија, Пољска, Португалија, Румунија, Словач
ка, Словенија, Шпанија, Шведска, Велика Британија, Албанија,
Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Турска, бивша Југосло
венска Република Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка,
Алжир, Јерменија, Азербејџан, Белорусија, Египат, Грузија, Изра
ел, Јордан, Либан, Либија, Молдавија, Мароко, Сирија, Тунис,
Украјина и Палестина.

Прилог 4
ЈЕДИНСТВЕНИ ПОСЛОВНИ ПЛАН
А. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ
Овај формат, заједно са excel форматом* чини пословни
план, који је потребно попунити у складу са приложеним упут
ствима и предати Управи за аграрна плаћања. На основу приложе
них докумената се доноси оцена о економској одрживости подно
сиоца захтева и самог пројекта, који је предмет захтева за доделу
средстава из ИПАРД програма.
Пословни план доставља се у једном оригиналном примерку
(потребно је попунити оба формата према приложеним упутстви
ма и нумерисати сваку страницу пословног плана). Попуњене та
беле у excel формату неопходно је предати и на ЦД-у (у случају
несклада између штампаног документа и документа на ЦД-у, као
релевантан ће се сматрати штампани документ).
У excel формату се могу додавати додатни редови и колоне
у зависности од потреба за израду пословног плана. У случају да
подносилац захтева не може да попуни одређене податке у садр
жају или у потребним табелама пословног плана, потребно је да
унесе ознаку „/” и додатно појасни разлоге због којих подаци нису
унети.
1. РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА
Резиме пословног плана садржи сажети приказ кључних ин
формација о основним пословним активностима, као и о планира
ним инвестицијама (кратак опис производа/услуга, основне подат
ке о производном процесу, краћи резултат истраживања тржишта
и финансијски ефекат). Саставља се на крају његове израде и чини
његово прво поглавље, јер представља рекапитулацију сажетих,
најзначајнијих резултата пословног плана.
2. ОПШТИ ПОДАЦИ
2.1. Информације о подносиоцу захтева
Попуните табелу „2.1. Информације о подносиоцу”, дату у
excel формату
2.2. Информације о пројекту
Попунити табелу „9. Добијени резултати”, дату у   excel
формату
2.2.1. Опис пројекта
У овом делу Пословног плана треба навести врсту одабране
инвестиције(а) и описати производ(е) и услугу(е) које подносилац
планира да произведе/пружи након реализације инвестиције. Ако
се пословни план ради за откупни или сабирни центар за произ
вод се сматра производ који се откупљује или сабира. Навести да
ли се ради о усавршавању/проширењу већ постојеће производње,
покретању нове производње или је пројекат самосталан од посто
јећих пословних активности.
Приликом описа узети у обзир да сва улагања морају бити
везана за производњу пољопривредних производа наведених у
Прилогу 2 Правилника.
–––––––––––––––
*
за попуњавање табела у excel формату користи се електронска верзија која се на
лази на интернет страници Управе за аграрна плаћања, http://www.uap.gov.rs.

Описати сврху инвестиције и појаснити, реализацији којих
циљева она доприноси, нпр. усклађивање са стандардима, смање
ње трошкова производње, нове тржишне прилике итд.
2.2.2. Процена потражње
Образложити зашто се очекује потражња за одговарајућим
производом/услугом и објаснити на који начин је процењена по
тражња за истим. Навести трендове потражње. Уколико постоје
квантитативни подаци, описати их и навести изворе. Навести по
стојеће купце, односно уколико се ради о новом пословању, наве
сти планиране купце.
2.2.3. Циљ пројекта
Описати пројекат у складу са циљем/евима одабраним у
обрасцу захтева.
2.2.4. План спровођења инвестиције (временска динамика)
Навести главне активности и планирани временски распоред
за реализацију инвестиције.
– Планирани датум почетка инвестиције
– Планирани датум завршетка инвестиције
– Трајање активности у месецима;
3. ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ И ТЕХНОЛОГИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ
3.1. Опис
Укратко описати производњу која је заступљена на газдин
ству. Навести тренутне капацитете и техничко-технолошке услове
(постојеће земљиште, објекте, опрему итд.), потребу за инвести
рање у нови пројекат, као и неопходне нове објекте, опрему, меха
низацију. Навести како ће се нови пројекат уклопити у постојеће
капацитете. Ако је пројектом планирано да се повећа постојећи ка
пацитет, анализа треба да објасни да ли ће нова инвестиција имати
исту технологију или ће побољшати техничко-технолошки ниво.
3.2. Структура и обим производње
Попуните табелу „3.2. Структура и обим производње”, да
ту у excel формату
У табели треба приказати постојећи, ако је инвестиција веза
на за постојећу производњу и планирани обим производње за сва
ки производ, исказан у јединицама мере, за сваку годину трајања
пројекта.
3.3. Трошак материјалних инпута
Попуните табелу „3.3. Трошак материјалних инпута”, дату  
excel формату
3.4. Структура и динамика материјалних и нематеријалних
трошкова
Попуните табелу „3.4. Структура и динамика материјал
них и нематеријалних трошкова”, дату excel формату
4. ЗАПОСЛЕНИ
4.1. Опис
Навести ко управља свакодневним послом, његово образова
ње, приказати организациону шему (у случају више од 10 стално
запослених), план запошљавања и квалификациону структуру у
складу са будућом инвестицијом.
4.2. Динамика запослених
Попуните табелу „4.2. Динамика запослених”, дату у excel
формату
5. ЗАДОВОЉАВАЊЕ СТАНДАРДА
Укратко описати утицај пројекта на животну средину и на до
бробит животиња, као и да ли ће пројекат испунити ЕУ стандарде,
пољопривредно газдинство испуњава или ће испунити минимум
националних стандарда на крају инвестиције, из ових области.
6. ЛОКАЦИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА
6.1. Опис
Овај одељак описује локацију пословне активности или по
љопривредне производње, везу са путевима и условима на путе
вима (локални, регионални, аутопут, некатегоризиран пут), уда
љеност од градских центара, удаљеност од тржишта за продају и
куповину, расположиви извори енергије, водоснадбевање (укљу
чујући и доступност воде за наводњавање) итд. За планиране нове
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инвестиције потребно је дати кратак опис предности изабране ло
кације. Утврдити макролокацију (одабир регије), микролокацију
(прецизно одредите место унутар регије) и навести потребне до
зволе. Објаснити како се врши дистрибуција производа купцима,
од производне линије до потрошача.
6.2. Подаци о земљишту, објектима и броју животиња
Попуните табелу „6.2. Подаци о земљишту, објектима и
броју животиња”, дату у excel формату
7. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА
7.1. План продаје
Навести количине постојеће продаје као и продаје која се
планира као резултат спровођења пројекта. Оправдати те количи
не узимајући у обзир постојеће и будуће производне капацитете и
тржишну позицију. Потребно је навести цене производа и обра
зложити те цене у складу са ситуацијом на тржишту.
Попуните табелу „7.1. План продаје”, дату у excel формату
7.2. Укупни приходи
Попуните табелу „7.2. Укупни приходи”, дату у excel фор
мату
Ако постоје приходи од подстицаја, исте описати и навести
по којој основи националних прописа се остварују ти подстицаји.
7.3. Обрачун амортизације
Попуните табелу „7.3. Обрачун амортизације”, дату у excel
формату
7.4. Структура и динамика улагања
Попуните табелу „7.4. Структура и динамика улагања”, да
ту у  excel формату
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7.5. Извори финансирања и обрачун кредитних обавеза
Описати кредитне услове, попут износа кредита, валуте кре
дита, каматне стопе, услове коришћења кредита (динамика ко
ришћења и крајњи датум коришћења кредита), динамику отпла
те (месечна, квартална, полугодишња, годишња), грејс период,
накнаде везане за кредит. Износ ИПАРД средстава треба да бу
де укључен у ову табелу, уколико се планира да се искористе за
смањење дуга по кредиту, у години када се очекује његов прилив.
Одвојено приказати обрачун кредитних обавеза предмета захтева
за доделу средстава из ИПАРД програма, од постојећих кредита.
Уколико постоји отплатни план за планиране и постојеће кредите,
потребно је приложити.
Попуните табелу „7.5. Извори финансирања и обрачун кре
дитних обавеза”, дату у excel формату
7.6. Пројекција Биланса успеха
Попуните табелу „7.6. Биланс успеха”, дату у excel формату
7.7. Новчани ток
Попуните табелу „7.7. Новчани ток”, дату у excel формату
8. ЕКОНОМСКА ОЦЕНА ПРОЈЕКТА
8.1. Статичка оцена ефикасности
Статички приступ оцени пројекта подразумева анализу њего
ве ефикасности коришћењем података о успешности пословања у
репрезентативној години. За статичку оцену ефикасности пројекта
користи се показатељ односа прихода и расхода. Подаци за прора
чун показатеља се узимају из Биланса успеха.
Попуните табелу „8.1. Статичка оцена ефикасности про
јекта”, дату у excel формату.
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Прилог 5

СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН
А. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ
Овај формат, заједно са excel форматом* чини пословни
план, који је потребно попунити у складу са приложеним упут
ствима и предати Управи за аграрна плаћања. На основу приложе
них докумената се доноси оцена о економској одрживости подно
сиоца захтева и самог пројекта, који је предмет захтева за доделу
средстава из ИПАРД Програма.
Пословни план се доставља у једном оригиналном пример
ку (потребно је попунити оба формата према приложеним упут
ствима и нумерисати сваку страницу пословног плана). Попуњене
табеле у excel формату неопходно је предати и на ЦД-у (у случају
несклада између штампаног документа и документа на ЦД-у, као
релевантан ће се сматрати штампани документ).
У excel формату се могу додавати додатни редови и колоне
у зависности од потреба за израду пословног плана. У случају да
подносилац захтева не може да попуни одређене податке у садржају
или у потребним табелама пословног плана, потребно је да унесе
ознаку „/” и додатно појасни разлоге због којих подаци нису унети.
1. РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА
Резиме пословног плана садржи сажети приказ кључних ин
формација о основним пословним активностима, као и о планира
ним инвестицијама (кратак опис производа/услуга, основне подат
ке о производном процесу, краћи резултат истраживања тржишта
и финансијски ефекат). Саставља се на крају његове израде и чини
његово прво поглавље, јер представља рекапитулацију, сажетих,
најзначајнијих резултата пословног плана.
2. ОПШТИ ПОДАЦИ
2.1. Информације о подносиоцу захтева
Попуните табелу „2.1. Информације о подносиоцу”, дату у
excel формату
2.2. Информације о пројекту
Попунити табелу „9. Добијени резултати”, дату у   excel
формату
2.2.1. Опис пројекта
У овом делу Пословног плана треба навести врсту одабране
инвестиције(а) и описати производ(е) и услугу(е) које подносилац
планира да произведе/пружи након реализације инвестиције. Ако
се пословни план ради за откупни или сабирни центар за произ
вод се сматра производ који се откупљује или сабира. Навести да
ли се ради о усавршавању/проширењу већ постојеће производње,
покретању нове производње или је пројекат самосталан од посто
јећих пословних активности.
Приликом описа узети у обзир да сва улагања морају бити
везана за производњу пољопривредних производа наведених у
Прилогу 2 Правилника.
Описати сврху инвестиције и појаснити, реализацији којих
циљева она доприноси, нпр. усклађивање са стандардима, смање
ње трошкова производње, нове тржишне прилике итд.
2.2.2. Процена потражње
Образложити зашто се очекује потражња за одговарајућим
производом/услугом и објаснити на који начин је процењена по
тражња за истим. Навести трендове потражње. Уколико постоје
квантитативни подаци, описати их и навести изворе. Навести по
стојеће купце, односно уколико се ради о новом пословању, наве
сти планиране купце.
2.2.3. Циљ пројекта
Описати пројекат у складу са циљем/евима одабраним у
обрасцу захтева.
2.2.4. План спровођења инвестиције (временска динамика)
Навести главне активности и планирани временски распоред
за реализацију инвестиције.
– Планирани датум почетка инвестиције
– Планирани датум завршетка инвестиције
– Трајање активности у месецима;
–––––––––––––––
*
за попуњавање табела у excel формату користи се електронска верзија која се на
лази на интернет страници Управе за аграрна плаћања, http://www.uap.gov.rs.

3. ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ И ТЕХНОЛОГИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ
3.1. Опис
Укратко описати производњу која је заступљена на газдин
ству. Навести тренутне капацитете и техничко-технолошке услове
(постојеће земљиште, објекте, опрему итд.), потребу за инвести
рање у нови пројекат, као и неопходне нове објекте, опрему, меха
низацију. Навести, како ће се нови пројекат уклопити у постојеће
капацитете. Ако је пројектом планирано да се повећа постојећи ка
пацитет, анализа треба да објасни да ли ће нова инвестиција имати
исту технологију или ће побољшати техничко-технолошки ниво.
3.2. Структура и обим производње
Попуните табелу „3.2. Структура и обим производње”, да
ту у excel формату
У табели треба приказати постојећи, ако је инвестиција
везана за постојећу производњу и планирани обим производње за
сваки производ, исказан у јединицама мере, за сваку годину траја
ња пројекта
3.3. Трошак материјалних инпута
Попуните табелу „3.3. Трошак материјалних инпута”, дату  
excel формату
3.4. Структура и динамика материјалних и нематеријалних
трошкова
Попуните табелу „3.4. Структура и динамика материјал
них и нематеријалних трошкова”, дату excel формат.
4. ЗАПОСЛЕНИ
4.1. Опис
Навести ко управља свакодневним послом, његово образова
ње, приказати организациону шему (у случају више од 10 стално
запослених), план запошљавања и квалификациону структуру у
складу са будућом инвестицијом.
4.2. Динамика запослених
Попуните табелу „4.2. Динамика запослених”, дату у excel
формату
5. ЗАДОВОЉАВАЊЕ СТАНДАРДА
Укратко описати утицај пројекта на животну средину и на до
бробит животиња, као и да да ли ће пројекат испунити ЕУ стан
дарде, пољопривредно газдинство испуњава или ће испунити
минимум националних стандарда на крају инвестиције, из ових
области.
6. ЛОКАЦИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА
6.1. Опис
Овај одељак описује локацију пословне активности или по
љопривредне производње, везу са путевима и условима на путе
вима (локални, регионални, аутопут, некатегоризиран пут), уда
љеност од градских центара, удаљеност од тржишта за продају и
куповину, расположиви извори енергије, водоснабдевање (укљу
чујући и доступност воде за наводњавање) итд. За планиране нове
инвестиције потребно је дати кратак опис предности изабране ло
кације. Утврдити макролокацију (одабир регије), микролокацију
(прецизно одредите место унутар регије) и навести потребне до
зволе. Објаснити како се врши дистрибуција производа купцима,
од производне линије до потрошача.
6.2. Подаци о земљишту, објектима и броју животиња
Попуните табелу „6.2. Подаци о земљишту, објектима и
броју животиња”, дату у excel формату
7. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА
7.1. План продаје
Навести количине постојеће продаје као и продаје која се
планира као резултат спровођења пројекта. Оправдати те количи
не узимајући у обзир постојеће и будуће производне капацитете и
тржишну позицију. Потребно је навести цене производа и обра
зложити те цене у складу са ситуацијом на тржишту.
Попуните табелу „7.1. План продаје”, дату у excel формату

20. септембар 2017.
7.2. Укупни приходи
Попуните табелу „7.2. Укупни приходи”, дату у excel фор
мату
Ако постоје   приходи од подстицаја, исте описати и наве
сти по којој основи националних прописа се остварују ти подсти
цаји.
7.3. Обрачун амортизације
Попуните табелу „7.3. Обрачун амортизације”, дату у excel
формату
7.4. Структура и динамика улагања
Попуните табелу „7.4. Структура и динамика улагања”, да
ту у  excel формату
7.5. Извори финансирања и обрачун кредитних обавеза
Описати кредитне услове, попут износа кредита, валуте кре
дита, каматне стопе, услова коришћења кредита (динамика ко
ришћења и крајњи датум коришћења кредита), динамика отпла
те (месечна, квартална, полугодишња, годишња), грејс период,
накнаде везане за кредит. Износ ИПАРД средстава треба да бу
де укључен у ову табелу, уколико се планира да се искористе за
смањење дуга по кредиту, у години када се очекује његов прилив.
Одвојено приказати обрачун кредитних обавеза предмета захтева
за доделу средстава из ИПАРД програма, од постојећих кредита.
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Уколико постоји отплатни план за планиране и постојеће кредите,
потребно је приложити.
Попуните табелу „7.5. Извори финансирања и обрачун кре
дитних обавеза”, дату. excel формату
7.6. Пројекција Биланса успеха
Попуните табелу „7.6. Биланс успеха”, дату у excel формату
7.7. Новчани ток
Попуните табелу „7.7. Новчани ток”, дату у excel формату
7.8. Пројекција Биланса стања
Попуните табелу „7.8. Биланс стања”, дату у excel формату
8. ЕКОНОМСКА ОЦЕНА ПРОЈЕКТА
8.1. Статичка оцена ефикасности
Статички приступ оцени пројекта подразумева анализу њего
ве ефикасности коришћењем података о успешности пословања у
репрезентативној години. За статичку оцену ефикасности пројекта
користе се показатељи ликвидности, задужености и економично
сти. Подаци за прорачун показатеља се узимају из Биланса успеха
и Биланса стања.
Попуните табелу „8.1. Статичка оцена ефикасности про
јекта”, дату у excel формату
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Прилог 6
Елементи и показатељи који се користе за процену економске
одрживост подносиоца и пројеката
Критеријуми и показатељи који се користе за процену еко
номске одрживости подносиоца израчунавају се у репрезентатив
ној години, и то за:
1) једноставан пословни план су:
(1) кумулатив новчаног тока мора да буде позитиван
(2) однос прихода и расхода (укупан приход/укупан расход)
не сме бити мањи од 1;
2) сложен пословни план су:
– коефицијент текуће ликвидности (краткотрајна имовина/
краткорочне обавезе) не сме бити мањи од 0,9;
– односа прихода и расхода (укупни приходи/укупни расхо
ди) не сме бити мањи од 1;
– односа обавеза и капитала ((укупне обавезе (краткорочне
обавезе + дугорочне обавезе)/(капитал и резерве)) не сме бити ве
ћи од 4.
Критеријуми и показатељи за процену економске одрживо
сти пројекта су следећи за:
1) једноставан пословни план:
(1) ликвидност – кумулатив новчаног тока мора бити пози
тиван од прве до задње године економског века трајања пројекта;
2) сложени пословни план:
(1) ликвидност – кумулатив новчаног тока мора бити пози
тиван од прве до задње године економског века трајања пројекта,
(2) интерна стопа рентабилности мора бити изнад каматне
стопе добијеног кредита којим се финансира улагање и већа или
једнака 6%,

(3) нето садашња вредност мора бити једнака или већа од 0
уз коришћење дисконтне стопе не мање од каматне стопе добије
ног кредита којим се финансира улагање и не мање од 6%,
(4) период повраћаја улагања не сме бити дужи од економ
ског века трајања пројекта без остатка вредности пројекта.
Прилог 7
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРЕДМЕТА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Сва улагања која су суфинансирана у оквиру ИПАРД програ
ма треба да садрже информације о улози, односно суфинансирању
од стране Европске уније, тј. ИПАРД програма. Означавање ин
вестиције је обавеза примаоца у информисању јавности о улози
ЕУ у спровођењу ИПАРД програма, али и промоцији позитивног
допринос ЕУ и националних фондова за рурални развој у Србији.
Поступак означавања инвестиције дефинисан је Секторским
споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије
о механизмима примене финансијске помоћи ЕУ под инструмен
том за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди
и руралном развоју (ИПАРД) и Уредбом о спровођењу Европске
комисије (ЕУ) 821/2014. Упутства за кориснике везане уз мере
информисања и видљивости пројеката суфинансираних у оквиру
ИПА фондова, заснивају се на приручнику Комуникација и ви
дљивост за спољне активности ЕК и на Уредби ЕК 1974/2006.
Добијањем решења о додели бесповратних средстава, кори
сник уједно прихвата да његове информације као носиоца пројек
та, називу пројекта као и износу јавног суфинансирања пројекта
буду јавно објављене. Током спровођења операције, прималац оба
вештава јавност о подршци добијеној из фондова. Обавезе кори
сника дефинисане се у односу на износ јавне подршке.
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1. За сваку операцију која се састоји од финансирања инфраструктурне или грађевинске операције за које укупна јавна подршка
операције премашује 100.000 евра, током спровођења операције, корисник ће поставити, на месту лако видљивом за јавност, привремени
билборд значајне величине.

Минимално треба да садржи следеће елементе:
– Назив пројекта (операције)
– Назив корисника
– Вредност пројекта и износ – суфинансирања, изражено у динарима
– Период спровођења пројекта (од – до)
1. За сваку операцију која се састоји од куповине физичког објекта, финансирања инфраструктурне или грађевинске операције за
које укупна јавна подршка премашује 100.000 евра, корисник ће најкасније у року од три месеца након завршетка операције и добијања
потврде о завршеном улагању, поставити сталну плочу (најмање 0,5 m висине и 0,7 m ширине) или билборд (најмање 1,7 m висине и 2,4 m
ширине) на месту лако видљивом за јавност.
Билборд и стална плоча наводе назив и главни циљ операције и истиче финансијску подршку коју пружа ЕУ (јасно назначено да је
пројекат финансиран средствима из ИПАРД програма). Припремaју се у складу са техничким карактеристикама наведеним у релевант
ном акту за спровођење који је усвојен од стране Комисије. Треба да садржи: грб (лого) Уније и текст „Европска унија”, заставу Републи
ке Србије, напомену о фонду из којег је суфинансиран пројекат. Поменута информација ће обухватати најмање 25% билборда или плоче.
Стална плоча/билборд треба да остане на месту улагања пет (5) година од датума коначне исплате средстава наведеног у Потврди о
завршеном улагању. Испуњавање ових уговорних обавеза провераваће контролори у контролама на лицу места. Уколико контрола на лицу
места утврди да место улагања није прописно обележено, корисник средстава добија рок од највише 20 дана да дату неправилност исправи.
Уколико је истом кориснику суфинансирано неколико различитих улагања истовремено, тада трајна плоча за означавање улагања
носи назив свих улагања, на пример: Изградња и опремање објекта суфинансирани су из претприступног програма ЕУ ИПАРД.
Моделе информативних плоча можете преузети са следећег линка: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm. Фајлове
који садрже графичка решења информационих плоча припремљених за штампу, можете преузети на интернет презентацији Управе за
аграрна плаћања у делу намењеном ИПАРД програму.

2. Када операција у оквиру ИПАРД програма резултира инвестицијом (нпр. на фарми или прехрамбеном предузећу), а укупна јав
на подршка премашује 20.000 евра, прималац поставља плочу са обавештењем. Обавештајна плоча се такође поставља у просторијама
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локалних акционих група које финансира ЛЕАДЕР. Припремају се
у складу са техничким карактеристикама наведеним у релевант
ном акту за спровођење који је усвојен од стране Комисије. Треба
да садржи: грб (лого) Уније и текст „Европска унија”, заставу Ре
публике Србије, напомену о фонду из којег је суфинансиран проје
кат. Поменута информација ће обухватати најмање 25% билборда
или плоче (погледати примере 2 и 4).
3. Током спровођења пројекта корисници су у обавези да оба
вештавају јавност о подршци добијеној из фондова:
а. стављањем на свој сајт, где такав сајт постоји, кратког опи
са операције, сразмерно нивоу подршке, укључујући његове циље
ве и резултате и наглашавајући финансијску подршку Уније, период
спровођења пројекта (од – до), контакт особе за више информација.
Елементи видљивости – лого (грб) Уније, текст: „Европска уни
ја” и обавештење о релевантном фонду морају бити видљиви у окви
ру подручја приказа дигиталног уређаја без потребе померања прозо
ра. Лого Уније на интернет страницама приказује се у боји. Такође, на
страну треба укључити везе на релевантне интернет странице.
б. постављањем, за операције које не спадају у тач. 1. и 2,
најмање једног плаката са информацијама о пројекту (минимална
величина А3), укључујући финансијску подршку Уније, на месту
лако видљиво јавности, као што је улаз у објекат.
в. сваки документ, који се односи на спровођење операције
која се користи за јавност или за учеснике, укључујући свако при
суство или другу потврду, садржи изјаву о томе да је оперативни
програм подржан од стране Фонда, односно фондова.
г. постављањем налепнице (најмање 8 cm висине и 15 cm
ширине) на опрему и механизацију која је набављена уз подр
шку ИПАРД програма најкасније у року од месец дана након ре
ализације инвестиције и добијања потврде о завршеном улагању.
Налепница треба да буде јасно видљива, постављена на предњој
или бочној страни опреме или механизације, на висини од 1,7 m.
Налепнице треба да буду израђене по угледу на примере сталних
плоча које смо дали у овом прилогу (пример 2 и 4), од ПВЦ ма
теријала, премазане УВ заштитом високог сјаја. Налепнице треба
да садрже натпис „Набавка опреме суфинансирана је из претпри
ступног фонда ЕУ – ИПАРД” или „Набавка механизације суфи
нансирана је из претприступног фонда ЕУ – ИПАРД”. Фајлове,
спремне за штампу, можете преузети на интернет презентацији
Управе за аграрна плаћања у делу намењеном ИПАРД програму.
Саветујемо корисницима да израде више налепница, јер је опрема
а посебно механизација изложена атмосферским приликама.
Испуњавање ових уговорних обавеза провераваће контролори
у контролама на лицу места. Уколико се контрола на лицу места
утврди да место улагања није прописно обележено, корисник сред
става добија рок од највише 20 дана да дату неправилност исправи.
Све активности информисања и комуникације морају укљу
чити основне елементе видљивости везано уз ИПАРД фонд и са
држати следеће елементе: – лого (грб/заставицу) Уније и текст
,,Европска унија” – Напомена о фонду који подржава пројекат:
,,Пројекат је суфинансирала Европска унија из ИПАРД програма”.
(1) грб (лого) Уније приказује се у боји у свим медијима, кад год
је то могуће, а црно-бела верзија може се употребити само у оправ
даним случајевима (када је целокупни материјал у ц/б верзији);
(2) грб (лого) Уније увек је јасно видљив и на истакнутом ме
сту. Место и величина логоа примерени су величини предметног
материјала или документа;
(3) за мале промотивне материјале (USB, CD, оловка) довољ
но је укључити лого Европске уније и текст ,,Европска унија”.
Графичке норме за израду амблема Европске уније, дефиниција
стандардних боја и спецификација фонтова

20. септембар 2017.
На небескоплавој подлози налази се круг од 12 златних пе
токраких звезда чији се кракови не додирују. Лого има облик пла
ве правоугаоне заставе чија је основица један и по пут дужа од
странице. Дванаест златних звезда налази се на једнаким растоја
њима од невидљивог круга чије је средиште сециште дијагонала
правоугаоника. Пречник круга једнак је трећини висине странице
правоугаоника. Свака звезда има пет кракова који су на ободу не
видљивог круга чији је пречник једнак 1/8 висине странице право
угаоника. Све су звезде усправне, тј. један је крак усправан, а два
су крака у усправној линији под правим углом на вертикални руб
правоугаоника. Круг је расподељен тако да су звезде распоређене
као бројчаник на сату. Њихов је број непроменљив.
Прописане боје
Лого је у следећим бојама:
– PANTONE REFLEX BLUE за површину правоугаоника
– PANTONE YELLOW за звезде.
Четверобојни поступак
Ако се употребљава четверобојни поступак, направите две
стандардне боје употребом 4 боја четверобојног поступка.
PANTONE YELLOW може се добити употребом 100% Pro
cess Yellow.
PANTONE REFLEX BLUE може се добити мешањем 100%
Process Cyan и 80% Process Magenta
Интернет

PANTONE REFLEX BLUE одговара боји мрежне палете
RGB:0/51/153 (хексадецимални запис: 003399), a PANTONE YE
LLOW одговара боји мрежне палете RGB: 255/204/0 (хексадец
имални запис: FFCC00).
Једнобојни поступак репродукције – ако користите црно, нацртајте црни правоугаоник и отисните црне звезде на белој подлози.

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 могућност осим позадине у боји, правоугаоник нека има бели обруч чија
ширина мора бити једнака 1/25 висине правоугаоника.
Лого Европске уније можете преузети са следећег линка:
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en.
Спецификација фонтова
Типографски облици који се могу употребити на амблему
Уније јесу следећи: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Ta
homa, Verdana, Ubuntu. Курузив, подвучене варијације и тематски
фонтови не употребљавају се. Положај текста у односу на амблем
Уније не сме ни на који начин ометати амблем Уније. Величина
фонта сразмерна је величини амблема. Боја фонта је плава „reflex
blue”, црна или бела, у зависности од позадине.
Одредба о језику
Садржај материјала намењен информисању и комуникацији
везано уз пројекте треба да буде на српском језику. Уколико то же
ли, корисник може да креира материјале или поједине елементе
видљивости на српском и енглеском језику.

20. септембар 2017.
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Графичке норме за израду обележја Републике Србије
и дефиниција стандардних боја

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 висина, 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 вертикалној греди крста. Штит је крунисан златном круном.
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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

3528

На основу члана 88. став 2. тачка 4) Закона о енергетици
(„Службени гласник РС”, број 145/14), члана 25. Уговора о осни
вању друштва са ограниченом одговорношћу од 31. јануара 2012.
године, члана 2. Одлуке о именовању директора од 31. јануара
2012. године и члана 1. Одлуке Надзорног одбора број 300/204 од
23. децембра 2014. године,
Директор СИГaс д.о.о. Пожега, донео је

На основу члана 88. став 2. тачка 8) Закона о енергетици
(„Службени гласник РС”, број 145/14 ) и члана 48. Статута,
Надзорни одбор ЈКП „Суботицагас”, Суботица, на седници
од 25. августа 2017. године, донео је

ОД Л У К У

о цени приступа систему за дистрибуцију природног
гаса

о цени приступа систему за дистрибуцију природног
гаса
1. Овом одлуком утврђује се цена приступа систему за ди
стрибуцију природног гаса за места испоруке на дистрибутивном
систему СИГас д.о.о. Пожега.
2. Цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса
исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање
цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса („Службе
ни гласник РС”, бр. 105/16 и 29/17) и то:
Редни
број
1.
2.
3.
4.

Категорије
места
испоруке

Групе
места испоруке
„Мала потрошња” („Мала
потрошња – домаћинства” и
„Мала потрошња – остали”)

Категорија 1
„Ванвршна потрошња К1”
p < 6 bar
„Равномерна потрошња К1”

„Неравномерна потрошња К1”

Тарифа
„енергент”
(дин./m3)

Тарифа
„капацитет”
(дин./m3/
дан/година)

12,48

ОД Л У К У

1. Овом одлуком утврђује се цена приступа систему за ди
стрибуцију природног гаса за места испоруке на дистрибутивном
систему ЈКП „Суботицагас”, Суботица, Јована Микића 58.
2. Цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса
исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање
цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса („Службе
ни гласник РС”, бр. 105/16 и 29/17) и то:
Категорије
купаца
(1)
Категорија 1

8,79

120,26

8,79

255,55

8,79

300,65

p < 6 bar

Групе купаца
(2)

Тарифа
„енергент”

Тарифа
„капацитет”

(дин./m³)

(дин./m³/
дан/година)

(3)

(4)

„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 одлука, по добијању сагласности Агенције за енерге
тику Републике Србије, објављује се у „Службеном гласнику Ре
публике Србије”, а примењује се од 1. октобра 2017. године.

3. Ова одлука, по добијању сагласности Агенције за енерге
тику Републике Србије, објављује се у „Службеном гласнику Ре
публике Србије”, а примењује се од 1. октобра 2017. године.

Број 86/2017
У Пожеги, 21. августа 2017. године
Директор,
Енрико Алтран, с.р.

Број 596/2017
У Суботици, 25. августа 2017. године
Председник Надзорног одбора,
др Немеди Имре, с.р.
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3529

На основу члана 261. тачка 6) Закона о енергетици („Службе
ни гласник РС”, број 145/14) и чл. 23, 24. и 54. Статута ЈКП „То
плана–Шабац”, Шабац, број 01-992-2/13 од 8. августа 2013. године,
Надзорни одбор ЈКП „Топлана–Шабац”, Шабац, на седници
одржаној 22. августа 2017. године, донео је

3. Ова одлука, по добијању сагласности Агенције за енерге
тику Републике Србије, објављује се у „Службеном гласнику Ре
публике Србије”, а примењује се од 1. октобра 2017. године.
Број 85/2017
У Пожеги, 21. августа 2017. године
Директор,
Енрико Алтран, с.р.

ОД Л У К У
о цени приступа систему за дистрибуцију природног
гаса
1. Овом одлуком утврђује се цена приступа систему за ди
стрибуцију природног гаса за места испоруке на дистрибутивном
систему ЈКП „Топлана–Шабац”, Шабац.
2. Цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса
исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређива
ње цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса („Слу
жбени гласник РС”, бр. 105/16 и 29/17) и то:
Категорије
места
испоруке

Групе места испоруке

(1)

(2)

(дин./m³)

(дин./m³/
дан/година)

(3)

(4)

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 одлука, по добијању сагласности Агенције за енерге
тику Републике Србије, објављује се у „Службеном гласнику Ре
публике Србије”, а примењује се од 1. октобра 2017. године.
Број 01-1048-1/17
У Шапцу, 22. августа 2017. године
Председник Надзорног одбора,
Маријана Костадиновић, с.р.

3530

На основу члана 88. став 2. тачка 8) Закона о енергетици
(„Службени гласник РС”, брoj 145/14), члана 25. Уговора о осни
вању друштва са ограниченом одговорношћу од 31. јануара 2012.
године, члана 2. Одлуке о именовању директора од 31. јануара
2012. године и члана 1. Одлуке Надзорног одбора број 300/2014 од
23. децембра 2014. године,
Директор СИГaс д.о.о. Пожега, донео је

ОД Л У К У
о цени природног гаса за јавно снабдевање
1. Овом одлуком утврђује се цена природног гаса за јавно
снабдевање малих купаца и домаћинстава јавног снабдевача при
родног гаса – СИГас д.о.о. Пожега.
2. Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по
тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природ
ног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС”, бр. 75/14,
105/16, 108/16 – исправка и 29/17) и то:
Категорије
купаца
(1)

Категорија 1
p < 6 bar

Групе
купаца
(2)

ОД Л У К У

Тарифа
Тарифа
„енергент” „капацитет”

„Мала потрошња”
(„Мала потрошња – домаћинства” и
Категорија 1 „Мала потрошња – остали”)
p < 6 bar

3531

На основу члана 88. став 2. тачка 8) Закона о енергетици
(„Службени гласник РС”, број 145/14) и члана 48. Статута,
Надзорни одбор ЈКП „Суботицагас”, Суботица, на седници
од 25. августа 2017. године, донео је

Тарифа
Тарифа
„енергент” „капацитет”

Тарифа „накнада
по месту
испоруке”

(дин./m3)

(дин./m3/
дан/година)

(дин./место
испоруке/година)

(3)

(4)

(5)

„Мала потрошња”
(„Мала потрошња –
домаћинства” и
„Мала потрошња
– остали”)

42,10

„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

2.665,24

о цени природног гаса за јавно снабдевање
1. Овом одлуком утврђује се цена природног гаса за јавно
снабдевање малих купаца и домаћинстава јавног снабдевача при
родног гаса – ЈКП „Суботицагас”, Суботица, Јована Микића 58.
2. Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по
тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природ
ног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС”, бр. 75/14,
105/16, 108/16 – исправка и 29/17) и то:
Категорије
купаца

(1)

Групе
купаца

(2)

Категорија 1
p < 6 bar

Тарифа
„енергент”

Тарифа
„капацитет”

Тарифа
„накнада
по месту
испоруке”

(дин./m3)

(дин./m3/
дан/година)

(дин./место
испоруке/година)

(3)

(4)

(5)

„Мала потрошња”
(„Мала потрошња –
домаћинства” и
„Мала потрошња –
остали”)

33,73

„Ванвршна потрошња К1”

31,12

86,14

1.044,79

„Равномерна потрошња К1”

31,12

183,04

1.044,79

„Неравномерна
потрошња К1”

31,12

215,34

1.044,79

1.044,79

3. Ова одлука, по добијању сагласности Агенције за енерге
тику Републике Србије, објављује се у „Службеном гласнику Ре
публике Србије”, а примењује се од 1. октобра 2017. године.
Број 596/2017
У Суботици, 25. августа 2017. године
Председник Надзорног одбора,
др Немеди Имре, с.р.

3532

На основу члана 88. став 2. тачка 8. Закона о енергетици
(„Службени гласник РС”, брoj 145/14) и чл. 23, 24. и 54. Стату
та ЈКП „Топлана–Шабац”, Шабац, број 01-992-2/13 од 8. августа
2013. године,
Надзорни одбор ЈКП „Топлана–Шабац”, Шабац, на седници
одржаној 22. августа 2017. године, донео је

ОД Л У К У
о цени природног гаса за јавно снабдевање
1. Овом одлуком утврђује се цена природног гаса за јавно
снабдевање малих купаца и домаћинстава јавног снабдевача при
родног гаса ЈКП „Топлана–Шабац”, Шабац.

20. септембар 2017.
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2. Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса
за јавно снабдевање („Службени гласник РС”, бр. 75/14, 105/16, 108/16 – исправка и 29/17) и то:
Категорије
купаца

Групе
купаца

Тарифа „енергент”

Тарифа „капацитет”

Тарифа „накнада по месту испоруке”

(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

„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

950,72

3. Ова одлука, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује се у „Службеном гласнику Републике
Србије”, а примењујe се од 1. октобра 2017. године.
Број 01-1048/17
У Шапцу, 22. августа 2017. године
Председник Надзорног одбора,
Маријана Костадиновић, с.р.
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НАЈПОУЗДАНИЈИ И НАЈКВАЛИТЕТНИЈИ РОКОВНИК
У ОБЛАСТИ ПРАВОСУДНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

СУДСКО-АДВОКАТСКИ РОКОВНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

12 х 17 цм, 280 стр., броширан повез

385,00 РСД

12 х 17 цм, 280 стр., тврд повез

17 х 24 цм, 280 стр., тврд повез

605,00 РСД

770,00 РСД

Са повећаним обимом страна и проширеним садржајем у односу на претходну годину.
Судско-адвокатски роковник садржи Закон о судским таксама и Адвокатску тарифу, телефонски именик, посебан простор за
белешке и евиденцију предмета.
У роковнику се могу уносити подаци од краја новембра 2017. године до средине марта 2019. године.

ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, Београд | Поручити на телефоне:
011/30 60 578, 30 60 580, 30 60 589 и e-mail адресу: prodaja@slglasnik.com, www.slglasnik.com
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