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На осно ву чла на 179. став 1. и чла на 221. став 1. тач ка 1) 

За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
107/05, 109/05 – ис прав ка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12, 99/14, 123/14 
и 126/14 – УС, 106/15 и 10/16 – др. за кон), 

Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра-
ње, на сед ни ци одр жа ној 2. мар та 2017. го ди не, до нео је

ПРА  ВИЛ  НИК

о из ме на ма Пра вил ни ка о уго ва ра њу здрав стве не 
за шти те из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња 

са да ва о ци ма здрав стве них услу га за 2017. го ди ну

Члан 1.
У Пра вил ни ку о уго ва ра њу здрав стве не за шти те из оба ве-

зног здрав стве ног оси гу ра ња са да ва о ци ма здрав стве них услу га 
за 2017. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 109/16), Пред ра-
чун сред ста ва здрав стве ним уста но ва ма при мар не, се кун дар не и 
тер ци јар не здрав стве не за шти те за 2017. го ди ну (При лог 1.), Спи-
сак нај ви ших из но са на кна да за од ре ђе на по ма га ла ко ја се из да ју 
пре ко апо те ка (При лог 8.), Пре глед нај ви ших из но са на кна да за 
ме ди цин ско-тех нич ка по ма га ла ко ја се обез бе ђу ју из сред ста ва 
оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња (При лог 9.) и Спи сак услу га 

одр жа ва ња ме ди цин ско-тех нич ких по ма га ла и нај ви шег из но са 
на кна де ко ја укљу чу је ком плет ну услу гу (рад, ма те ри јал и део), 
(При лог 10.), за ме њу ју се но вим Пред ра чу ном сред ста ва здрав-
стве ним уста но ва ма при мар не, се кун дар не и тер ци јар не  здрав-
стве не за шти те за 2017. го ди ну, но вим Спи ском нај ви ших из но са 
на кна да за од ре ђе на по ма га ла ко ја се из да ју пре ко апо те ка, но вим 
Пре гле дом нај ви ших из но са на кна да за ме ди цин ско-тех нич ка по-
ма га ла ко ја се обез бе ђу ју из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња и но вим Спи ском услу га одр жа ва ња ме ди цин ско-тех-
нич ких по ма га ла и нај ви шег из но са на кна де ко ја укљу чу је ком-
плет ну услу гу (рад, ма те ри јал и део), ко ји се сма тра ју са став ним 
де лом овог пра вил ни ка. 

Члан 2.
Овај пра вил ник, по до би ја њу са гла сно сти Ми ни стар ства 

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

01/2 број  110-26/17
У Бе о гра ду, 2. мар та 2017. го ди не

Управ ни од бор 
Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње 

Пред сед ник, 
Ва ња Ман дић, с.р.

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ 
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗAЦИЈЕ

При лог 1.

Пред ра чун сред ста ва здрав стве ним уста но ва ма при мар не, се кун дар не и тер ци јар не здрав стве не за шти те за 2017. го ди ну
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i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Дом здра вља Бач ка То по ла 167.718 5.735 45.700 7.924  10.481 11.387 472 105.293 19.134 335.576
2 Дом здра вља Ма ли Иђош 47.018 1.831 12.540 1.970  2.742   28.089 5.463 88.727
3 Дом здра вља Су бо ти ца     416.942 14.729 87.429 14.814  13.608    9.724 537.798
4 Оп шта бол ни ца Су бо ти ца     1.049.717 60.360 187.877 200.955 11.428 211.302 38.605 27.191  7.107 1.780.328
5 Апо те ка Су бо ти ца         431.893 75.204 356.689
I Су бо ти ца 1.681.395 82.655 333.546 225.663 11.428 238.133 49.992 27.663 565.275 116.632 3.099.118
6 Дом здра вља Жи ти ште 63.521 5.081 13.706 2.262  3.602   44.457 9.643 122.986
7 Дом здра вља Но ви Бе чеј 106.933 3.556 24.854 3.339  4.062   69.548 13.948 198.344
8 Дом здра вља Се чањ 56.577 3.237 16.463 1.833  2.581   47.830 10.963 117.558
9 Дом здра вља Но ва  Цр ња 44.490 2.996 11.598 2.757  3.098   24.973 4.985 84.927
10 Дом здра вља Зре ња нин     372.861 17.654 83.593 13.728  30.514    12.706 505.644
11 Оп шта бол ни ца Зре ња нин 947.487 42.374 224.827 173.980 10.768 135.351 82.944 25.156  4.439 1.638.448
12 Спе ци јал на бол ни ца за плућ не бо ле сти Зре ња нин 93.800 9.055 19.560 11.967  6.292  3.186  526 143.334
13 Апо те ка Зре ња нин         443.491 73.893 369.598
II Зре ња нин 1.685.669 83.953 394.601 209.866 10.768 185.500 82.944 28.342 630.299 131.103 3.180.839
14 Дом здра вља Ада 64.279 3.285 15.880 2.307  3.485    1.277 87.959
15 Дом здра вља Ка њи жа 103.402 4.949 28.497 2.526  7.142   57.962 11.258 193.220
16 Дом здра вља Но ви Кне же вац 61.773 1.766 16.239 1.431  3.306  1.067 35.492 5.851 115.223
17 Дом здра вља Чо ка 41.671 1.210 10.793 998  2.228   37.127 5.974 88.053
18 Дом здра вља Сен та 79.437 908 20.209 3.258  6.228    805 109.235
19 Апо те ка Сен та         99.092 15.443 83.649
20 Оп шта бол ни ца Сен та 350.448 10.267 64.478 32.609 2.938 49.738 6.595 12.956  1.724 528.305
21 Oпш та бол ни ца Ки кин да 460.508 25.846 83.576 55.692 6.574 62.165 49.239 9.478  1.642 751.436
22 Дом здра вља Ки кин да 169.408 5.675 29.272 5.866  5.284    3.668 211.837

23 Спе ци јал на бол ни ца за пси хи ја триј ске бо ле сти Но ви 
Кне же вац 161.967 2.906 31.370 33.342  2.036  20.381   252.002

24 Апо те ка Ки кин да         196.408 30.941 165.467
III Ки кин да 1.492.893 56.812 300.314 138.029 9.512 141.612 55.834 43.882 426.081 78.583 2.586.386
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i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 Дом здра вља Али бу нар 86.829 4.191 19.229 2.872  4.633   50.080 10.350 157.484
26 Дом здра вља Бе ла Цр ква 69.849 5.068 21.183 2.801  5.456   69.300 15.151 158.506
27 Дом здра вља Ко ва чи ца 98.145 4.398 23.353 3.771  12.237   73.129 13.564 201.469
28 Дом здра вља Ко вин 141.823 7.614 24.892 5.562  7.424   79.654 18.237 248.732
29 Дом здра вља Опо во 55.505 3.641 13.981 1.086  2.595   32.085 7.175 101.718
30 Дом здра вља План ди ште 46.219 3.080 14.087 1.436  2.819   30.098 6.166 91.573
31 Оп шта бол ни ца Вр шац 439.821 21.088 75.165 97.031 3.350 72.857 32.130 14.851  807 755.486
32 Дом здра вља Вр шац 159.316 6.715 29.395 4.528  3.923    1.902 201.975
33 Дом здра вља Пан че во 398.141 15.028 80.834 16.245  42.022    11.408 540.862
34 Оп шта бол ни ца Пан че во 1.031.385 40.841 139.061 180.689 12.672 160.617 90.431 33.229  7.128 1.681.797
35 Спе ци јал на бол ни ца за плућ не бо ле сти Бе ла Цр ква 106.968 4.922 18.931 7.466  3.272  10.608  188 151.979

36 Спе ци јал на бол ни ца за пси хи ја триј ске бо ле сти Вр-
шац 371.498 15.175 92.788 32.540  5.671  54.503  106 572.069

37 Спе ци јал на бол ни ца за пси хи ја триј ске бо ле сти Ко вин 371.923 22.977 97.012 41.522  8.540  54.353  21 596.306
38 Апо те ка Пан че во         278.520 45.926 232.594
39 Апо те ка Вр шац         192.771 32.820 159.951
IV Пан че во 3.377.422 154.738 649.911 397.549 16.022 332.066 122.561 167.544 805.637 170.949 5.852.501
40 Дом здра вља Апа тин 110.539 5.250 32.236 4.662  8.914   74.205 12.709 223.097
41 Дом здра вља Ку ла 154.217 4.795 35.577 6.915  9.375   113.197 20.618 303.458
42 Дом здра вља Оџа ци 134.408 7.162 35.371 6.346  16.642  1.835 98.791 18.078 282.477
43 Дом здра вља Сом бор 287.929 17.110 47.586 7.328  17.063    7.000 370.016
44 Оп шта бол ни ца Сом бор 983.181 68.744 214.750 186.394 10.844 156.596 61.159 52.188  4.932 1.728.924
45 Апо те ка Сом бор         279.615 51.007 228.608
V Сом бор 1.670.274 103.061 365.520 211.645 10.844 208.590 61.159 54.023 565.808 114.344 3.136.580
46 Дом здра вља Бач 50.005 2.533 17.343 2.447  3.161   29.668 5.827 99.330
47 Дом здра вља Бач ка Па лан ка 229.377 7.957 44.194 13.454 240 26.736 37.517 503 165.235 42.081 483.132
48 Дом здра вља Бач ки Пе тро вац 49.743 2.811 10.078 1.331  3.171   41.123 9.787 98.470
49 Дом здра вља Бе о чин 63.178 2.363 14.233 1.615  2.936   50.103 13.040 121.388
50 Дом здра вља Бе чеј 163.959 4.661 36.497 5.713  19.058   98.367 19.749 308.506
51 Дом здра вља Жа баљ 102.465 5.091 18.029 2.535  4.470   75.656 15.089 193.157
52 Дом здра вља Ср бо бран 65.539 2.773 12.588 1.973  3.240   47.886 10.172 123.827
53 Дом здра вља Те ме рин 102.173 3.597 16.035 3.905  6.399   94.502 25.141 201.470
54 Дом здра вља Ти тел 58.939 2.845 13.442 1.103  5.719   23.602 5.121 100.529
55 Дом здра вља Но ви Сад 1.151.784 39.775 153.576 26.336  62.003    45.996 1.387.478
56 За вод за хит ну ме ди цин ску по моћ Но ви Сад 231.027 9.310 48.830 2.031  1.666     292.864
57 Дом здра вља Вр бас 164.914 6.749 29.730 6.478  8.692    1.966 214.597
58 Оп шта бол ни ца  Вр бас 458.789 26.515 82.158 57.026 7.804 93.754 45.616 20.344  1.636 790.370
59 Спе ци јал на бол ни ца за ре у мат ске бо ле сти Но ви Сад 88.696 3.819 14.011 145.606  3.660  7.768  3.620 259.940
60 Ин сти тут за он ко ло ги ју Вој во ди не, Срем ска Ка ме ни ца 519.877 23.492 233.818 928.153 9.602 155.745  29.691  1.687 1.898.691

61 Ин сти тут за плућ не бо ле сти Вој во ди не, Срем ска Ка-
ме ни ца 541.715 29.756 213.402 188.939 7.682 145.110  38.454  852 1.164.206

62 Ин сти тут за кар ди о ва ску лар не бо ле сти Вој во ди не, 
Срем ска Ка ме ни ца 521.954 26.771 295.034 127.612 17.534 739.633  29.125  10.955 1.746.708

63 Ин сти тут за здрав стве ну за шти ту де це и омла ди не 
Вој во ди не, Но ви Сад 711.077 38.052 138.868 299.410 5.220 147.361  20.680   1.360.668

64 Кли ни ка за сто ма то ло ги ју Вој во ди не, Но ви Сад 79.095 1.054 9.742 359  3.218    176 93.292
65 Кли нич ки цен тар Вој во ди не Но ви Сад 2.681.952 120.934 780.434 1.346.373 126.054 994.824 117.801 110.925  12.329 6.266.968
66 За вод за здрав стве ну за шти ту рад ни ка Но ви Сад 27.461 1.021 4.299   1.950    52 34.679
67 За вод за здрав стве ну за шти ту сту де на та Но ви Сад 60.042 1.652 6.924 343  3.587     72.548
68 Апо те ка Но ви Сад         1.040.172 165.409 874.763
69 Апо те ка Вр бас         186.640 37.439 149.201
VI Но ви Сад 8.123.761 363.531 2.193.265 3.162.742 174.136 2.436.093 200.934 257.490 1.852.954 428.124 18.336.782
70 Дом здра вља Ин ђи ја 215.921 5.700 38.875 6.695  21.450   145.421 32.831 401.231
71 Дом здра вља Пе ћин ци 94.684 4.773 23.829 3.110  6.283   52.715 13.210 172.184
72 Дом здра вља Ру ма 236.391 12.935 43.834 8.112  15.048   165.532 38.357 443.495
73 Дом здра вља Ириг 46.349 1.842 9.486 903  2.358   30.600 6.906 84.632
74 Дом здра вља Ста ра Па зо ва 285.241 8.565 54.016 15.334  26.910 29.071 451 226.817 48.477 597.928
75 Дом здра вља Шид 155.799 4.766 31.190 4.928  8.562   106.726 18.364 293.607
76 Дом здра вља Срем ска Ми тро ви ца 309.105 13.244 49.352 9.799  9.540    4.554 386.486
77 Оп шта бол ни ца Срем ска Ми тро ви ца 821.382 34.726 140.368 164.653 6.372 150.590 98.059 24.431  3.997 1.436.584
78 Апо те ка Срем ска Ми тро ви ца         220.706 37.522 183.184

VII Ср. Ми тро ви ца 2.164.872 86.551 390.950 213.534 6.372 240.741 127.130 24.882 948.517 204.218 3.999.331
79 Дом здра вља Бо га тић 120.385 3.996 21.707 3.773  5.605    799 154.667
80 Дом здра вља Љу бо ви ја 87.268 1.210 17.163 5.158  3.553 10.448 3.152  1.245 126.707
81 Дом здра вља Ло зни ца 255.128 7.663 46.575 16.460  19.679    3.777 341.728
82 Дом здра вља Кру пањ 61.371 1.202 8.614 4.228  2.709    630 77.494
83 Дом здра вља Ма ли Звор ник 47.347 1.472 11.011 2.489  4.143    521 65.941
84 Оп шта бол ни ца Ло зни ца 696.845 16.525 117.399 130.030 10.242 91.711 71.523 19.815  3.565 1.150.525
85 Дом здра вља Вла ди мир ци 64.490 3.570 11.981 4.532  3.687    1.047 87.213
86 Дом здра вља Ко це ље ва 55.910 1.971 11.822 2.270  1.341    690 72.624
87 Дом здра вља Ша бац  377.083 8.869 60.987 16.926  12.860    6.297 470.428
88 Оп шта бол ни ца Ша бац 919.186 23.373 181.895 195.569 5.674 180.990 95.944 36.636  4.858 1.634.409
89 Апо те ка Ло зни ца         350.139 52.031 298.108
90 Апо те ка Ша бац         389.098 54.968 334.130

VI II Ша бац 2.685.013 69.851 489.154 381.435 15.916 326.278 177.915 59.603 739.237 130.428 4.813.974
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i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

91 Дом здра вља Уб 101.670 3.229 15.814 4.807  5.207    1.595 129.132
92 Дом здра вља Ва ље во 272.448 8.373 55.260 13.916  7.062    4.959 352.100
93 Дом здра вља Осе чи на 43.589 814 12.062 1.662  1.920    532 59.515
94 Дом здра вља Љиг 44.395 1.046 12.503 2.699  3.872    844 63.671
95 Дом здра вља Ми о ни ца 51.730 1.573 10.683 1.689  2.541    871 67.345
96 Оп шта бол ни ца Ва ље во 1.099.677 27.939 174.518 170.094 9.274 251.165 73.265 27.405  6.693 1.826.644
97 Апо те ка Ва ље во         499.703 76.534 423.169
98 Дом здра вља Лај ко вац 62.596 4.018 11.871 3.515  2.573    1.214 83.359
IX Ва ље во 1.676.105 46.992 292.711 198.382 9.274 274.340 73.265 27.405 499.703 93.242 3.004.935
99 Дом здра вља Сме де ре во 323.867 12.969 56.118 18.884  7.515    7.824 411.529

100 Оп шта бол ни ца Смедеревo 696.374 22.380 113.087 135.052 3.490 105.345 43.425 10.284  7.219 1.122.218

101 Оп шта бол ни ца „Сте фан Ви со ки” Сме де рев ска Па-
лан ка 502.555 17.497 76.620 107.156 5.912 62.924 34.553 8.704  1.742 814.179

102 Апо те ка Сме де рев ска Па лан ка         122.580 16.911 105.669
103 Апо те ка Сме де ре во         391.939 59.998 331.941
104 Апо те ка Ве ли ка Пла на         122.505 18.538 103.967
105 Дом здра вља Ве ли ка Пла на 151.210 3.525 25.841 5.436  9.352    2.651 192.713
106 Дом здра вља Сме де рев ска Па лан ка 192.320 8.205 28.969 5.475  6.500    3.837 237.632
X Сме де ре во 1.866.326 64.576 300.635 272.003 9.402 191.636 77.978 18.988 637.024 118.720 3.319.848

107 Дом здра вља Ве ли ко Гра ди ште 81.281 2.870 12.434 3.690  6.410    1.269 105.416
108 Дом здра вља Жа гу би ца 79.204 3.135 12.126 3.065  3.494 6.400 43  863 106.604
109 Дом здра вља Го лу бац 53.362 3.233 11.971 1.608  1.892    729 71.337
110 Дом здра вља Ку че во 76.589 3.725 12.385 4.989  3.832 12.749 200  931 113.538
111 Дом здра вља Ма ло Цр ни ће 45.486 3.368 8.310 1.778  1.425    866 59.501
112 Дом здра вља По жа ре вац 365.277 10.786 52.992 12.936  24.885    5.254 461.622
113 Оп шта бол ни ца По жа ре вац 833.146 21.267 109.132 154.738 9.292 137.869 54.037 41.066  4.340 1.356.207
114 Дом здра вља Жа ба ри 53.360 4.623 9.942 1.099  1.624    930 69.718
115 Дом здра вља Пе тро вац на Мла ви 92.772 3.708 16.390 5.015  2.203    1.571 118.517
116 Оп шта бол ни ца Пе тро вац на Мла ви 227.472 7.801 37.441 19.695 1.334 22.910 18.218 4.247  2.086 337.032
117 Апо те ка По жа ре вац         619.599 112.156 507.443
XI По жа ре вац 1.907.949 64.516 283.123 208.613 10.626 206.544 91.404 45.556 619.599 130.995 3.306.935
118 Дом здра вља Кра гу је вац 571.487 19.164 69.331 33.489  36.859    10.157 720.173
119 За вод за хит ну ме ди цин ску по моћ Кра гу је вац 144.272 3.205 24.725 1.557  976     174.735
120 Дом здра вља Ба то чи на 59.904 2.513 11.989 2.668  1.941    964 78.051
121 Дом здра вља Кнић 55.758 3.282 10.836 3.409  3.763    1.064 75.984
122 Дом здра вља Ла по во 40.047 1.662 7.316 1.920  2.079    401 52.623
123 Дом здра вља Ра ча 49.541 3.027 8.874 2.045  1.812    813 64.486
124 Дом здра вља То по ла 89.515 4.756 17.867 3.326  3.469    1.868 117.065
125 Здрав стве ни цен тар Аран ђе ло вац 415.262 15.031 65.167 31.790 1.234 69.841 17.807 7.648  7.555 616.225
126 За вод за здрав стве ну за шти ту рад ни ка Кра гу је вац 152.063 4.417 29.716 9.175  10.422    5.505 200.288
127 Кли нич ки цен тар Кра гу је вац 2.003.746 55.904 476.028 1.092.895 31.370 733.739 95.550 64.215  14.267 4.539.180
128 Апо те ка Кра гу је вац         847.281 144.592 702.689
129 Апо те ка Аран ђе ло вац         156.343 28.317 128.026
XII Кра гу је вац 3.581.595 112.961 721.849 1.182.274 32.604 864.901 113.357 71.863 1.003.624 215.503 7.469.525
130 Дом здра вља Де спо то вац 147.177 4.701 27.019 3.315  4.737  874 18 2.575 185.266
131 Дом здра вља Сви лај нац 127.838 3.206 27.894 6.632  5.691 6.231 1.072 2.350 3.361 177.553
132 Дом здра вља Ћу при ја 131.294 4.793 24.967 5.927  4.251   38.242 7.310 202.164
133 Оп шта бол ни ца Ћу при ја 778.417 27.234 108.898 110.129 6.216 138.864 100.858 25.446  3.891 1.292.171
134 Дом здра вља Ре ко вац 61.419 2.907 13.316 1.968  2.286   18.453 3.243 97.106
135 Дом здра вља Ја го ди на 239.669 7.886 67.310 16.702  6.312    3.826 334.053
136 Оп шта бол ни ца Ја го ди на 545.201 11.715 87.879 107.503 4.480 113.854  20.223  3.839 887.016
137 Апо те ка Ја го ди на         262.303 41.486 220.817
138 Oпш та бол ни ца Па ра ћин 345.324 8.776 45.158 27.301 2.616 44.929  7.203  2.632 478.675
139 Дом здра вља Па ра ћин 157.902 3.750 23.254 9.039  5.612    3.072 196.485
140 Апо те ка Па ра ћин         99.541 16.001 83.540
XI II Ја го ди на 2.534.241 74.968 425.695 288.516 13.312 326.536 107.089 54.818 420.907 91.236 4.154.846
141 Дом здра вља Бор 177.348 2.824 40.699 9.123  4.021    3.227 230.788
142 Оп шта бол ни ца Бор 543.439 9.331 75.489 75.254 3.466 86.226 21.534 13.107  4.169 823.677
143 Дом здра вља Мај дан пек 111.449 3.508 22.444 3.300  5.779    2.247 144.233
144 Оп шта бол ни ца Мај дан пек 91.533 4.135 17.652 7.029 562 4.210 6.524 1.262  403 132.504
145 Здрав стве ни цен тар Не го тин 449.330 6.245 83.438 46.276 1.940 37.292 13.113 6.774  5.073 639.335
146 Здрав стве ни цен тар Кла до во 312.106 5.414 80.469 48.042 4.128 23.882 16.956 7.383  1.720 496.660
147 Апо те ка Бор         367.894 61.264 306.630
XIV Бор 1.685.205 31.457 320.191 189.024 10.096 161.410 58.127 28.526 367.894 78.103 2.773.827
148 Дом здра вља Бо ље вац 67.210 1.853 12.820 2.519  2.034    992 85.444
149 Здрав стве ни цен тар Кња же вац 329.124 8.702 57.562 24.205 1.530 36.067  4.095  3.126 458.159
150 Здрав стве ни цен тар За је чар 775.616 20.277 136.118 92.878 3.762 138.719 51.581 11.286  5.007 1.225.230
151 Апо те ка За је чар         552.255 86.325 465.930
XV За је чар 1.171.950 30.832 206.500 119.602 5.292 176.820 51.581 15.381 552.255 95.450 2.234.763
152 Здрав стве ни цен тар Ужи це 2.947.787 82.507 538.291 393.563 16.006 413.630 92.070 47.957  21.256 4.510.555
153 Апо те ка Ужи це         1.019.183 163.565 855.618
XVI Ужи це 2.947.787 82.507 538.291 393.563 16.006 413.630 92.070 47.957 1.019.183 184.821 5.366.173
154 Oпш та бол ни ца Ча чак 857.135 29.737 143.391 160.213 8.368 139.278 60.482 20.255  6.621 1.412.238
155 Дом здра вља Ча чак 352.958 9.313 53.264 17.756  24.904    6.383 451.812
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156 Дом здра вља Ива њи ца 144.475 2.285 39.898 7.103  8.578  1.636  2.197 201.778
157 Дом здра вља Лу ча ни 106.586 6.352 19.583 4.140  2.997  236  1.293 138.601
158 Дом здра вља Гор њи Ми ла но вац 147.249 4.577 37.671 11.120  4.063    3.072 201.608
159 Оп шта бол ни ца Гор њи Ми ла но вац 283.319 9.901 49.118 51.275 1.802 44.972  6.633  2.671 444.349
160 Апо те ка Ча чак         486.536 88.650 397.886
161 Апо те ка Гор њи Ми ла но вац         159.725 28.162 131.563

XVII Ча чак 1.891.722 62.165 342.925 251.607 10.170 224.792 60.482 28.760 646.261 139.049 3.379.835
162 Дом здра вља Ра шка 123.555 3.351 25.897 8.365  6.357  651  1.907 166.269
163 Дом здра вља Вр њач ка Ба ња 121.316 4.338 28.514 8.643  6.497    2.348 166.960
164 Спе ци јал на бол ни ца за ин тер не бо ле сти Вр њач ка Ба ња 69.004 4.299 13.995 6.196  1.621 1.770 2.356  257 98.984
165 Апо те ка Кра ље во         629.401 111.596 517.805
166 Дом здра вља Кра ље во 371.908 10.112 74.274 27.511  15.203    5.596 493.412
167 Оп шта бол ни ца Кра ље во 978.082 19.405 170.198 158.833 7.912 178.316 57.339 21.356  9.491 1.581.950

XVI II Кра ље во 1.663.865 41.505 312.878 209.548 7.912 207.994 59.109 24.363 629.401 131.195 3.025.380
168 Дом здра вља Тр сте ник 177.317 6.138 39.501 11.165  15.766    4.106 245.781
169 Дом здра вља Кру ше вац 403.654 12.206 94.899 13.328  24.046    8.151 539.982
170 Оп шта бол ни ца Кру ше вац 1.015.156 29.210 156.766 205.384 6.272 151.789 83.369 18.765  7.463 1.659.248
171 Дом здра вља Алек сан дро вац 108.293 1.962 30.075 7.203  7.058  1.498  1.442 154.647
172 Дом здра вља Вар ва рин  63.592 1.433 15.478 3.318  3.685    1.091 86.415
173 Дом здра вља Ћи ће вац  42.390 729 13.174 2.424  2.340    810 60.247
174 Апо те ка Кру ше вац         744.015 110.150 633.865
175 Дом здра вља Брус 81.601 1.565 23.354 4.309  3.531  452  1.075 113.737
XIX Кру ше вац 1.892.003 53.243 373.247 247.131 6.272 208.215 83.369 20.715 744.015 134.288 3.493.922
176 Дом здра вља Га џин Хан 48.106 3.778 8.833 1.908  1.574    357 63.842
177 Дом здра вља До ље вац 68.206 3.292 12.874 4.332  3.849   22.075 4.202 110.426
178 Дом здра вља Свр љиг 68.164 2.268 12.413 2.739  2.692    857 87.419
179 Дом здра вља Со ко ба ња 66.036 1.457 16.922 3.548  3.841   38.997 7.174 123.627
180 Дом здра вља Ниш 826.510 25.786 96.754 32.938  65.348    17.691 1.029.645
181 Дом здра вља Ме ро ши на 54.980 4.308 11.255 4.088  2.552    821 76.362
182 Дом здра вља Ра жањ 45.423 2.805 10.253 1.806  1.434    424 61.297
183 Дом здра вља Алек си нац 138.827 6.921 22.265 8.542  3.281    2.342 177.494
184 Оп шта бол ни ца Алек си нац 241.482 10.079 35.485 28.626 2.902 33.495  4.513  1.744 354.838

185 Спе ци јал на бол ни ца за пси хи ја триј ске бо ле сти „Гор-
ња То по ни ца”, Ниш 452.392 17.258 123.613 41.438 518 7.957  33.745  118 676.803

186 За вод за хит ну ме ди цин ску по моћ Ниш 244.956 5.568 65.442 8.209  4.452    121 328.506
187 За вод за здрав стве ну за шти ту рад ни ка Ниш 175.987 5.423 25.938 7.243  11.300    4.680 221.211
188 За вод за здрав стве ну за шти ту сту де на та Ниш 37.154 735 2.914 544  1.399     42.746
189 За вод за плућ не бо ле сти и ту бер ку ло зу Ниш 45.753 1.425 5.024 514  2.029    1.018 53.727

190 Спе ци јал на бол ни ца за плућ не бо ле сти „ Озрен”, Со-
ко ба ња 128.012 4.231 32.826 16.418 126 10.821  10.182  194 202.422

191 Кли нич ки цен тар Ниш 2.852.041 89.553 576.203 1.616.010 128.216 961.547 159.296 55.114  9.966 6.428.014
192 Кли ни ка за сто ма то ло ги ју Ниш 149.776 3.480 12.802 6.245 256 8.406  1.607  166 182.406
193 Апо те ка Ниш         1.221.339 163.684 1.057.655
XX Ниш 5.643.805 188.367 1.071.816 1.785.148 132.018 1.125.977 159.296 105.161 1.282.411 215.559 11.278.440
194 Дом здра вља Кур шу мли ја 117.632 1.394 24.080 7.692  6.217 8.736 1.233  1.250 165.734
195 Дом здра вља Бла це 75.142 890 12.053 4.235  2.742    966 94.096
196 Дом здра вља Жи то ра ђа 59.849 4.114 11.832 3.412  2.248    999 80.456
197 Дом здра вља Про ку пље  183.907 7.019 44.782 15.542  10.023    3.096 258.177
198 Оп шта бол ни ца Про ку пље  585.785 19.292 89.042 60.839 2.004 94.156 35.945 11.025  2.189 895.899
199 Апо те ка Про ку пље         409.849 60.813 349.036
XXI Про ку пље 1.022.315 32.709 181.789 91.720 2.004 115.386 44.681 12.258 409.849 69.313 1.843.398
200 Дом здра вља Бе ла Па лан ка 78.397 1.913 17.847 3.209  3.186   35.994 6.028 134.518
201 Дом здра вља Пи рот 202.612 5.504 38.725 6.767  4.114    4.086 253.636
202 Оп шта бол ни ца Пи рот 594.768 16.240 98.270 91.158 2.748 101.654 40.786 10.303  2.843 953.084
203 Дом здра вља Ба бу шни ца 67.990 2.201 17.905 1.843  3.038    483 92.494
204 Дом здра вља Ди ми тров град 74.855 1.735 15.633 2.911  3.342  359  798 98.037
205 Апо те ка Пи рот         301.921 55.412 246.509

XXII Пи рот 1.018.622 27.593 188.380 105.888 2.748 115.334 40.786 10.662 337.915 69.650 1.778.278
206 Дом здра вља Бој ник 56.979 2.082 10.324 2.726  2.534    337 74.308
207 Дом здра вља Ле ско вац 557.462 16.285 111.995 24.095  24.756    9.157 725.436
208 Дом здра вља Вла со тин це 144.984 1.863 29.811 6.755  8.552    1.165 190.800
209 Дом здра вља Ме две ђа 52.803 1.898 14.565 2.029  2.117    710 72.702
210 Оп шта бол ни ца Ле ско вац 1.185.028 29.468 176.691 173.937 7.698 191.634 61.981 24.747  4.434 1.846.750
211 Апо те ка Ле ско вац         584.078 75.483 508.595
212 Дом здра вља Ле ба не 113.849 1.596 14.946 5.474  3.062    1.218 137.709

XXI II Ле ско вац 2.111.105 53.192 358.332 215.016 7.698 232.655 61.981 24.747 584.078 92.504 3.556.300
213 Здрав стве ни цен тар Вра ње 1.129.158 34.250 183.603 167.244 8.300 159.776 103.173 18.725  7.628 1.796.601
214 ДЗ Тр го ви ште 38.552 712 11.916 5.295  1.207    191 57.491
215 Дом здра вља Бо си ле град 51.827  13.026 1.938  1.858  365  358 68.656
216 Дом здра вља Бу ја но вац 181.748 5.644 33.215 8.880  5.021    1.682 232.826
217 Дом здра вља Пре ше во 157.840 5.213 35.215 7.206  5.232  270  446 210.530
218 Дом здра вља Вла ди чин Хан 102.421 1.462 26.595 4.703  4.695    1.048 138.828
219 Здрав стве ни цен тар Сур ду ли ца 273.218 4.517 42.924 19.843 776 27.071  3.634  1.081 370.902
220 Спе ци јал на бол ни ца за плућ не бо ле сти Сур ду ли ца 76.998 638 21.398 4.953  3.544  4.797  130 112.198
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221 Апо те ка Вра ње         412.048 52.937 359.111
222 Апо те ка Бу ја но вац         147.881 17.634 130.247

XXIV Вра ње 2.011.762 52.436 367.892 220.062 9.076 208.404 103.173 27.791 559.929 83.135 3.477.390
223 Дом здра вља Зве чан 149.255 1.968 19.159 1.793  4.992     177.167
224 Здрав стве ни цен тар Ко сов ска Ми тро ви ца 1.518.164 16.305 214.642 47.239 6.720 80.222 22.117 16.113   1.921.522
225 Апо те ка Ко сов ска Ми тро ви ца 85.223 813 6.230      106.211 13.633 184.844

XXV Кос. Ми тро ви ца 1.752.642 19.086 240.031 49.032 6.720 85.214 22.117 16.113 106.211 13.633 2.283.533
226 Дом здра вља Ба ра је во 116.958 4.741 25.342 7.729 48 4.554 23.004 509  1.927 180.958
227 Дом здра вља Во ждо вац 479.198 18.566 71.057 13.072  27.804    15.460 594.237
228 Дом здра вља Вра чар 217.128 7.668 51.075 5.319  14.480    5.857 289.813
229 Дом здра вља Гроц ка 313.527 13.117 50.972 10.195  12.441    5.451 394.801
230 Дом здра вља Зве зда ра 462.998 17.435 70.931 14.475  20.845    12.397 574.287
231 Дом здра вља Зе мун 617.400 24.864 103.479 23.722  42.617    21.499 790.583
232 Дом здра вља Ла за ре вац 282.567 14.576 66.183 27.621  22.952  1.044  3.663 411.280
233 Дом здра вља Мла де но вац 201.044 8.953 39.766 4.187  10.293    4.520 259.723
234 Дом здра вља Но ви Бе о град 611.515 21.612 102.484 21.576  48.144    27.755 777.576
235 Дом здра вља Обре но вац 295.512 9.756 49.394 16.279 80 19.608 34.730 473  8.459 417.373
236 Дом здра вља Па ли лу ла 552.511 21.892 88.125 18.624  36.434    17.558 700.028
237 Дом здра вља Ра ко ви ца 336.108 12.916 38.206 7.800  15.903    10.309 400.624
238 Дом здра вља Сав ски Ве нац 192.846 7.122 36.383 8.396  14.135    4.859 254.023
239 Дом здра вља Со пот 86.011 3.934 19.295 2.836  4.846    1.545 115.377
240 Дом здра вља Ста ри Град 295.077 10.677 47.601 7.456  22.009    9.368 373.452
241 Дом здра вља Чу ка ри ца 527.181 18.765 69.989 20.827  39.823    21.288 655.297
242 Спе ци јал на бол ни ца за ин тер не бо ле сти Мла де но вац 137.968 5.649 28.710 12.952 2.150 8.292 43.068 6.111  253 244.647

243 Спе ци јал на бол ни ца за це ре брал ну па ра ли зу и раз вој-
ну не у ро ло ги ју 160.006 6.531 33.032 1.002  2.286  4.858  10 207.705

244 Ин сти тут за нео на то ло ги ју 253.822 13.072 61.945 43.540 1.680 39.658  5.324   419.041

245 Спе ци јал на бол ни ца за це ре бро ва ску лар не бо ле сти 
„Све ти Са ва” 385.810 16.568 92.007 94.754 978 113.675  11.832  763 714.861

246 Град ски за вод за хит ну ме ди цин ску по моћ 876.160 28.305 152.614 4.027  4.355     1.065.461
247 Град ски за вод за ко жно-ве не рич не бо ле сти 65.772 2.036 7.903 283  5.185    769 80.410
248 Град ски за вод за ге рон то ло ги ју 238.590 9.657 18.856 681  2.279    1.419 268.644
249 Град ски за вод за плућ не бо ле сти и ту бер ку ло зу 155.704 5.915 20.488 3.206  12.230    4.869 192.674

250 Спе ци јал на бол ни ца за ен дем ску не фро па ти ју Ла за-
ре вац 86.817 4.123 25.305 12.204 2.396 8.058 72.580 7.579  700 218.362

251 За вод за здрав стве ну за шти ту сту де на та 143.458 4.759 19.053 1.116  2.728  539   171.653

252 За вод за здрав стве ну за шти ту рад ни ка Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва 123.386 4.272 20.317 3.498  8.900   7.492 7.054 160.811

253 Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју и ор то пед ску 
про те ти ку 149.058 6.480 29.463 1.923  2.218  9.541  209 198.474

254 Спе ци јал на бол ни ца за бо ле сти за ви сно сти 148.221 4.461 19.322 4.784  2.240  5.997   185.025

255 За вод за пси хо фи зи о ло шке по ре ме ћа је и го вор ну па-
то ло ги ју 86.624 2.722 17.516 72  47  3.978   110.959

256 Ин сти тут за ор то пед ско-хи рур шке бо ле сти „Ба њи ца” 703.612 29.891 131.704 101.555 18.340 597.128  26.492  10.484 1.598.238
257 Кли ни ка за пси хи ја триј ске бо ле сти „др Ла за Ла за ре вић” 582.192 20.082 87.994 59.438  7.448  25.502   782.656
258 Ин сти тут за кар ди о ва ску лар не бо ле сти „Де ди ње” 584.175 27.921 304.875 174.487 23.656 864.909  28.399  4.254 2.004.168

259 Ин сти тут за здрав стве ну за шти ту мај ке и де те та Ср би је  
„Др Ву кан Чу пић” 873.438 33.257 235.599 385.296 15.046 274.583  38.189  309 1.855.099

260 Ин сти тут за мен тал но здра вље 304.366 8.983 45.279 16.051  5.905  12.215  817 391.982
261 Ин сти тут за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју Ср би је 825.991 35.049 276.678 1.334.158 6.114 158.662  21.059  4 2.657.707
262 Ин сти тут за ре у ма то ло ги ју 223.594 8.065 40.119 670.452  7.651  7.968  935 956.914
263 Кли ни ка за ре ха би ли та ци ју „др Ми ро слав  Зо то вић” 256.446 10.340 43.201 9.181 36 8.201  16.719  1.914 342.210

264 Кли ни ка за не у ро ло ги ју и пси хи ја три ју за де цу и 
омла ди ну 108.405 2.889 19.074 1.460  2.356  4.953   139.137

265 Уни вер зи тет ска деч ја кли ни ка 651.895 30.659 138.002 141.212 8.836 172.368 17.799 23.877   1.184.648
266 Ги не ко ло шко-аку шер ска кли ни ка 686.805 29.080 231.249 114.882 7.332 179.055  21.978  2.327 1.268.054
267 Кли нич ко-бол нич ки цен тар „ Бе жа ниј ска Ко са„ 794.154 31.911 175.110 458.709 25.686 327.239  15.372  4.949 1.823.232

268 Кли нич ко-бол нич ки цен тар „Др Дра ги ша Ми шо вић 
 – Де ди ње” 989.208 41.875 251.743 122.399 8.776 263.343 66.594 56.557  2.438 1.798.057

269 Кли нич ко-бол нич ки цен тар „Зе мун” 1.147.468 48.845 225.949 285.846 29.736 398.426 78.637 28.664  5.903 2.237.668
270 Кли нич ко-бол нич ки цен тар „Зве зда ра” 1.422.535 49.757 319.873 362.596 25.314 424.929 170.636 36.136  3.082 2.808.694
271 Кли нич ки цен тар Ср би је 6.676.800 263.441 1.854.597 3.519.837 230.268 3.005.604 94.790 368.640  20.309 15.993.668
272 Ин сти тут за ме ди ци ну ра да „Др Дра го мир Ка ра јо вић” 86.918 2.686 25.936 275  2.900  4.729  134 123.310
273 Вој но ме ди цин ска ака де ми ја 916.639 35.219 427.355 470.295 28.440 590.280 72.000 89.341  2.737 2.626.832
274 Апо те ка Бе о град         5.306.903 883.649 4.423.254

XXVI Бе о град 26.433.618 1.041.094 6.311.150 8.622.285 434.912 7.860.026 673.838 884.575 5.314.395 1.132.206 56.443.687
275 Здрав стве ни цен тар Гњи ла не 311.527 7.576 35.048 24.184  3.636  2.421  124 384.268
276 Апо те ка Гњи ла не 28.252 1.042 936      16.658 2.186 44.702

XXVII Гњи ла не 339.779 8.618 35.984 24.184  3.636  2.421 16.658 2.310 428.970
277 Дом здра вља Гра ча ни ца, При шти на 528.675  37.433 1.500  13.574   879 698 581.363
278 Дом здра вља До ња Гу ште ри ца, Ли пљан 329.960  19.692 355  3.728   657 359 354.033
279 Дом здра вља Ко со во По ље 138.683  12.431 525  1.031   828 143 153.355
280 Дом здра вља Оби лић 174.993  9.888 833  1.916   256 205 187.681
281 Дом здра вља Штрп це 241.823  16.962 2.805  4.882   4.766 1.020 270.218
282 Кли нич ко-бол нич ки цен тар При шти на 782.645  48.575 10.247 694 13.366  861  2.288 854.100
283 Здрав стве ни цен тар При зрен 113.731  3.689 243  136   1.128 153 118.774
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i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
284 Апо те ка При зрен 8.076  73        8.149
285 Дом здра вља Дра гаш 19.863  253        20.116
286 Здрав стве ни цен тар Пећ 83.454  3.632 202  433   836 49 88.508
287 Спе ци јал на бол ни ца за плућ не бо ле сти Пећ 11.799  71        11.870
288 Апо те ка Пећ 3.701  84        3.785
289 Здрав стве ни цен тар Ђа ко ви ца 14.007  245        14.252
290 Дом здра вља Ис ток 34.402  3.571 313  198   219 49 38.654
291 Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју Ис ток 14.019  215        14.234
292 Дом здра вља При шти на 222.307  1.863        224.170
293 Апо те ка При шти на 5.689  69        5.758

XXVI II Гра ча ни ца 2.727.827  158.746 17.023 694 39.264  861 9.569 4.964 2.949.020
294 Оп шта бол ни ца Но ви Па зар 596.233 17.472 103.546 85.999 3.020 81.782 58.312 12.250  2.594 956.020
295 Дом здра вља Но ви Па зар 286.662 8.175 43.318 27.225  3.416   253.482 32.530 589.748
296 Дом здра вља Ту тин 163.681 1.777 29.096 10.011  7.418 21.542 1.474 53.388 7.305 281.082

XXIX Но ви Па зар 1.046.576 27.424 175.960 123.235 3.020 92.616 79.854 13.724 306.870 42.429 1.826.850
A СВЕ ГА 89.808.098 3.117.393 18.325.386 19.754.319 984.854 17.244.343 2.932.026 2.146.074 22.601.559 4.512.686 172.401.366

297 Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Бу ко вич ка 
Ба ња” Аран ђе ло вац 26.453 658 6.066 122  444  4.915   38.658

298 Спе ци јал на бол ни ца за  ре ха би ли та ци ју „Гам зи град” 11.158 212 2.077   408  2.011  8 15.858

299 Спе ци јал на бол ни ца за про гре сив не ми шић не и не у-
ро ми шић не бо ле сти Но ви Па зар 66.070 1.763 16.823 908  837  7.665  348 93.718

300 Спе ци јал на бол ни ца за ле че ње и ре ха би ли та ци ју 
„Мер кур” Вр њач ка Ба ња 29.159 647 13.758 913  2.576  9.173  60 56.166

301 Спе ци јал на бол ни ца за не спе ци фич не плућ не бо ле сти 
„Со ко ба ња” 130.440 4.479 24.925 13.833  9.388  8.333  504 190.894

302 Ин сти тут за ле че ње и ре ха би ли та ци ју „Ни шка Ба ња”, 
Ниш 145.921 4.374 27.969 168.123 3.030 32.747  6.067  2.274 385.957

303 Спе ци јал на бол ни ца за бо ле сти шти та сте жле зде и 
бо ле сти ме та бо ли зма „Зла ти бор”-Ча је ти на 12.632 254 5.723 290  29.443  472  509 48.305

Б СВЕ ГА  РХ 421.833 12.387 97.341 184.189 3.030 75.843  38.636  3.703 829.556
В УКУП НО 90.229.931 3.129.780 18.422.727 19.938.508 987.884 17.320.186 2.932.026 2.184.710 22.601.559 4.516.389 173.230.922

304 ЗЗЗР” ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ СР БИ ЈЕ”              449.006 17.862 62.036 15.449  17.600   30.286 26.029 566.210
Г СВЕ ГА  ЗУ ВАН ПМЗУ 449.006 17.862 62.036 15.449  17.600   30.286 26.029 566.210
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Београд, 8. март 2017. Година LXXIII – број 19

С А Д Р Ж А Ј

Јавни конкурси
СКУПШТИНАОПШТИНЕБОЈНИК на осно ву чл. 25, 36, 37. и 39. За

ко на о јав ним пред у зе ћи ма („Службени гла сник РС”, број 15/16) и Од лу ке 
о спро во ђе њу јав ног кон кур са за из бор ди рек то ра Јав ног ко му нал ног пред
у зе ћа „Је дин ство” Бој ник, 02 број 0644/17 од 23. фебруара 2017. го ди не 
об ја вљу је оглас о јав ном кон кур су 

– за из бор ди рек то ра Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа „Је дин ство” Бој ник.
По да ци о Јав ном ко му нал ном пред у зе ћу:
На зив: Јав но ко му нал но пред у зе ће „Је дин ство” Бој ник 
Се ди ште: 17. фе бру ар б.б., 16205 Бој ник 
Ма тич ни број: 07352964 
ПИБ: 100371289
Пре те жна де лат ност пред у зе ћа: 38.11 – са ку пља ње от па да ко ји ни је 

опа сан.
По да ци о рад ном ме сту (по сло ви ма):
Ди рек тор Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа „Је дин ство” Бој ник.
Је дан из вр ши лац.
Ди рек тор Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа „Је дин ство” Бој ник је функ

ци о нер ко ји оба вља јав ну функ ци ју.
Ди рек то ра Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа име ну је Скуп шти на оп шти

не Бој ник на период од че ти ри го ди не.
Усло ви за име но ва ње ди рек то ра:
За ди рек то ра јав ног пред у зе ћа, мо же би ти име но ва но ли це ко је ис пу

ња ва сле де ће усло ве:
1) да је пу но лет но и по слов но спо соб но;
2) да има сте че но ви со ко обра зо ва ње на основ ним сту ди ја ма у тра ја

њу од нај ма ње че ти ри го ди не, од но сно на основ ним ака дем ским сту ди ја ма 
у оби му од нај ма ње 240 ЕСПБ бо до ва, ма стер ака дем ским сту ди ја ма, ма
стер стру ков ним сту ди ја ма, спе ци ја ли стич ким ака дем ским сту ди ја ма или 
спе ци ја ли стич ким стру ков ним сту ди ја ма;

3) да има нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства на по сло ви ма за ко је 
се зах те ва ви со ко обра зо ва ње из тач ке 2);

4) да има нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства на по сло ви ма ко ји су 
по ве за ни са по сло ви ма јав ног пред у зе ћа;

5) да по зна је област кор по ра тив ног упра вља ња;
6) да има рад но ис ку ство у ор га ни зо ва њу ра да и во ђе њу по сло ва;
7) да ни је члан ор га на по ли тич ке стран ке, од но сно да му је од ре ђе но 

ми ро ва ње у вр ше њу функ ци је у ор га ну по ли тич ке стран ке;
8) да ни је осу ђи ва но на ка зну за тво ра од нај ма ње шест ме се ци;
9) да му ни су из ре че не ме ре без бед но сти у скла ду са за ко ном ко јим 

се уре ђу ју кри вич на де ла, и то:
(1) оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње и чу ва ње у здрав стве ној уста но ви;
(2) оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње на сло бо ди;
(3) оба ве зно ле че ње нар ко ма на;
(4) оба ве зно ле че ње ал ко хо ли ча ра;
(5) за бра на вр ше ња по зи ва, де лат но сти и ду жно сти.

По да ци о ме сту ра да:
У се ди шту Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа „Је дин ство” Бој ник, 17. фе

бру ар б.б., 16205 Бој ник.
По да ци о струч ној оспо со бље но сти, зна њи ма и ве шти на ма ко је се 

оце њу ју и из бор ном по ступ ку и на чи ну њи хо ве про ве ре:
Ко ми си ја Скуп шти не оп шти не Бој ник за спро во ђе ње јав ног кон кур са за 

из бор ди рек то ра јав них и јав них ко му нал них пред у зе ћа чи ји је осни вач оп шти
на Бој ник из вр ши ће про ве ру струч не оспо со бље но сти, зна ња и вештина кан
ди да та, на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним од ред ба ма Уред бе о ме ри ли ма за 
име но ва ње ди рек то ра јав ног пред у зе ћа („Службени гла сник РС”, број 65/16).

Рок у ко ме се под но се при ја ве:
Рок за под но ше ње при ја ва на јав ни кон курс за из бор ди рек то ра јав

ног ко му нал ног пред у зе ћа „Је дин ство” Бој ник је 30 да на од да на об ја вљи
ва ња јав ног кон кур са у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

По да ци о ли цу за ду же ном за да ва ње оба ве ште ња о јав ном кон кур су:
Иви ца Јо цић – прав ник, број те ле фона 016/821214, ло кал 129.
Ин фор ма ци је о кон кур су мо же те до би ти сва ког рад ног да на, у пе ри

о ду од 11,00 до 14,00 ча со ва.
По да ци о адре си на ко ју се под но се при ја ве:
При ја ве са до ка зи ма о ис пу ња ва њу усло ва се под но се Ко ми си ји 

Скуп шти не оп шти не Бој ник за спро во ђе ње јав ног кон кур са за из бор ди
рек то ра јав них и јав них ко му нал них пред у зе ћа чи ји је осни вач оп шти на 
Бој ник у за тво ре ном ко вер ту са на зна ком: „За јав ни кон курс за из бор ди
рек то ра Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа ’Је дин ство’ Бој ник” – не отва рај, пу
тем по ште или на пи сар ни ци оп штин ске упра ве оп шти не Бој ник , адре са: 
Трг сло бо де 2–4, 16205 Бој ник.

По да ци о при ја ви на кон курс:
При ја ва на јав ни кон курс са др жи: име и пре зи ме кан ди да та, да тум и 

ме сто ро ђе ња, адре су ста но ва ња, по дат ке о обра зо ва њу, по да ци о вр сти и 
ду жи ни рад ног ис ку ства и по дат ке о по себ ним обла сти ма зна ња.

До ка зи ко ји се при ла жу уз при ја ву:
1. би о гра фи ја кан ди да та,
2. фо то ко пи ја лич не кар те,
3. из вод из ма тич не књи ге ро ђе них,
4. уве ре ње о др жа вљан ству,
5. ди пло ма о струч ној спре ми,
6. ис пра ве ко ји ма се до ка зу је рад но ис ку ство у скла ду са За ко ном о 

јав ним пред у зе ћи ма („Службени гла сник РС”, број 15/16), члан 25,
7. Уве ре ње да кан ди да ту ни су из ре че не ме ре без бед но сти у скла ду са 

усло ви ма за име но ва ње ди рек то ра члан 25. став 9. тач. од 1. до 5. За ко на о 
јав ним пред у зе ћи ма („Службени гла сник РС”, број 15/16),

8. уве ре ње над ле жног ор га на да кан ди дат ни је осу ђи ван на ка зну за
тво ра од нај ма ње шест ме се ци, 

9. ове ре на из ва ја код над ле жног ор га на да кан ди дат да ни је члан ор
га на по ли тич ке стран ке, од но сно да му је од ре ђе но ми ро ва ње у вр ше њу 
функ ци је у ор га ну по ли тич ке стран ке.

Сви до ка зи се при ла жу у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји.
На по ме на: Не бла го вре ме не, не ра зу мљи ве и при ја ве уз ко је ни су при

ло же ни сви по треб ни до ка зи, Ко ми си ја Скуп шти не оп шти не Бој ник за 
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спро во ђе ње јав ног кон кур са за из бор ди рек то ра јав них и јав них ко му нал
них пред у зе ћа чи ји је осни вач оп шти на Бој ник од ба цу је за кључ ком, про
тив ко га ни је до пу ште на по себ на жал ба. 1708814

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИРИГ на основу члана 38. став 2. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП „Комуналац” Ириг 
број 010116/2017 од 2. марта 2017. године, расписује

оглас о јавном конкурсу
– за именовање директора Јавног предузећа „Комуналац” Ириг.
1. Подаци о Јавном предузећу: Јавно предузеће „Комуналац”, се

диште Ириг, Вука Караџића 45, матични број 08126321, ПИБ 102029413, 
шифра делатности 3811 – Сакупљање отпада који није опасан.

2. Јавни конкурс се спроводи за радно место: Директор ЈП 
„Комуналац” Ириг на период од четири године.

3. За избор директора потребно је испунити следеће услове:
– да је пунолетан и пословно способан;
– да је држављанин Републике Србије;
– да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању 

од најмање четири године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или спе
цијалистичким струковним студијама;

– да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из претходног става;

– да има најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа;

– да познаје област корпоративног управљања;
– да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
– да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
– да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
– 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.
4. Место рада: Ириг, Вука Караџића 45.
5. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 

изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јав
ни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући 
начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим 
се уређује положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).

6. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 

центра за социјални рад)
– диплома о стручној спреми;
– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 

копија, не старије од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у 
Службеном гласнику РС),

– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти 
из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за 
које се захтева условом постављено високо образовање),

– исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих 
се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима 
који су повезани са пословима јавног предузећа);

– исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и 
вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
радно искуство у организовању рада и вођењу послова);

– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорно
шћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора 
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене 
мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
2. обавезно психијатријско лечење на слободи, 
3. обавезно лечење наркомана, 
4. обавезно лечење алкохоличара, забрана вршења позива, делат

ности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
7. Рок за подношење пријава: пријава са доказима о испуњености ус

лова подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у 
„Службени гласнику Републике Србије”.

8. Адреса за подношење пријава: Општина Ириг, Комисија за 
спровођење поступка за избор директора ЈП „Комуналац” Ириг, Војводе 

Путника 1, 22406 Ириг. или лично на писарници Општинске управе 
општине Ириг.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, Комисија за спровођење Конкурса за избор директора ја
вног предузећа одбациће закључком против ког није допуштена посебна 
жалба.

Оглас о јавном конкурсу објавити у листу „Дневник”, листу „М 
Новине” и на интернет страници http://www.irig.rs са назнаком када је оглас 
о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Јелена 
Илић, секретар скупштине општине Ириг, тел: 022/400627, сваког радног 
дана од 8,00 до 14,00 часова. 1708730

ОПШТИНСКОВЕЋЕОПШТИНЕПАРАЋИН, на основу члана 
54. став 2. и члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014  други закон и 101/2016  други за
кон), члана, 50. став 3. и члана 56. став 3. Закона о запосленима у ауто
номној покрајини и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
РС”, број 21/2016), члана 57. Статута општине Параћин („Службени 
лист општине Параћин”, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и 
члана 35. Одлуке о организацији Општинских управа општине Параћин 
(„Службени лист општине Параћин”, број 28/2016), и члана 6. став 1. та
чка 7.  Пословника о раду општинског већа општине Параћин („Службени 
лист општине Параћин‘‘, број 14/2016), објављује јавни конкурс

– за попуњавање положаја.
1. Начелник Управе за инвестиције и управљање имовином општине 

Параћин, на период од пет година, одређен чланом 14. Правилника о орга
низацији и систематизацији радних места у општинским управама општи
не Параћин (Брoj: 11044/201601III од 08.12.2016.године).

I Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; 
планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад органи
зационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање; 
остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; 
обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општина, одлукама 
Скупштине општина, Општинског већа и Председника општине.

II Услови: Стечено високо образовање из научне области правне, еко
номске или техничкотехнолошке науке на основним академским студија
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног 
искуства у струци.

III У изборном поступку проверавају се: познавање области из де
локруга локалне самоуправе и општинске управе, стручна оспособљеност 
за рад на положају и вештина комуникације, вештина аналитичког резо
новања и логичког закључивања, организационе способности и вештина 
руковођења  увидом у податке из пријаве и усменом провером.

IV Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које 

су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглаше
но радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у 
изборном поступку обавиће се у Параћину, у просторијама Управе за ур
банизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин,  
ул.Томе Живановића бр.10, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
путем телефона или имејл адресе које наведу у својим пријавама. 

V Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да 
је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није прес
тајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из рад
ног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 

VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава потписана 
својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или ове
рена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија  доказа о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих 
се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је сте
чено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија  доказа о положе
ном стручном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору 
(за радно место под редним бројем 2.).

Службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о рас
поређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или ре
шење да је нераспоређен.

Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије доказа, исте 
морају бити прописно оверене.
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Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да ор
ган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, од
носно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави 
изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави подат
ке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.  
Пример изјаве се налази на сајту општине Параћин. 

VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за урбанизам, финан
сије, скупштинске и опште послова, 35250 Параћин, ул.Томе Живановића 
бр.10, са назнаком „За јавни конкурс”.

IX Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 
Драгана Костић, тел. 035/563601, у времену од 10.0012.00 часова и 

на email: dragana_kostic@paracin.rs.
Опште напомене: 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу 

или фотокопији овереној код јавног бележника, односно у општинској уп
рави или суду (до 01.марта 2017.године) као и непотпуне, неблаговремене, 
недопуштене, непотписане и неразумљиве пријаве биће одбачене закључ
ком конкурсне комисије. 

Посебне напомене:
Рад на положају траје 5 година, место рада је Параћин, ул.Томе 

Живановића бр.10.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Параћин 

www.paracin.rs и у ЈП „Службени гласник Републике Србије”.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који 

су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискримина
ције и на особе женског пола. 1708892

СКУПШТИНАОПШТИНЕЋУПРИЈА на основу члана 25. и чла
на 36. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
оглашава јавни конкурс за именовање директора јавног комуналног преду
зећа „Равно 2014” Ћуприја.

1. Подаци о Јавном предузећу:Јавно комунално предузеће „Равно 
2014” Ћуприја. Претежна делатност је:3600, сакупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде.Поред претежне делатности Јавно комунално предузеће 
обавља и комуналне делатности: пречишћавање и одвођење атмосферских 
и отпадних вода, управљање гробљима и погребне услуге, управљање 
пијацама, обезбеђивање јавног осветљења, одржавање улица и путева и 
одржавање јавних зелених површина.Пословно седиштејавног комуналног 
предузећа је у Ћуприји у улици Гробљанска б.б.

2. Радно место за које се врши избор, мандат и место рада:Директор 
јавног комуналног предузећа „Равно 2014” Ћуприја. Именује се на период 
од 4 године. Место рада је у Ћуприји.

3. Послови директора Јавног предузећа:Представља и заступа јавно 
предузеће, организује и руководи процесом рада,води пословање јавног 
предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа,предлаже дуго
рочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја јавног прдузећа 
и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трого
дишњи  програм пословања и одговоран је за његово спровођење,предлаже 
финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора,бира представ
нике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини вла
сник јавно предузеће, доноси акт о систематизацији, врши друге послове 
одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

4. Услови за именовање:
1) Да је лице које учествује на конкурсу пунолетно и пословно спо

собно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, односно на основним академским сту
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија
ма, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студија
ма или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које 
се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке;

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 осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
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.

5. Стручна оспособљеност , знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку и начин провере:Стручна оспособљеност кандидата 
проверава се увидом у податке и усмено, у разговору са кандидатом.

Усменом провером оцењују се знања кандидата провером: позна
вања делокруга рада Јавног комуналног предузећа, познавање прописа 
којима се уређују услови и начин обављања делатности од општег интере
са, познавање области корпоративног управљања и општих прописа о раду 
и вештина комуникације у међуљудским односима.

Провера знања једног или више страних језика врши се усменим 
или писаним путем ,провера знања рада на рачунару  проверава се симула
цијом, односно практичним радом на рачунару.

Вештине кандидата оцењују се писаним путем , преко стандарди
зованих тестова провером : вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вешти
не стратешког планирања и управљања и вештине управљања ресурсима. 

6. Рок за подношења пријава на јавни конкурс и садржина 
пријава:Рок за подношење пријава је 30 дана од дана  објављивањајавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужи
ни радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио, 
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. 
Пријаве се подносе у затвореним ковертама.

7. Докази који се прилажу уз пријаву:Извод из матичне књиге 
рођених,доказ о пословној способности, диплома о стручној спреми, 
исправе којима се доказује радно искуство са високим образовањем , радно 
искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, и 
радно искуство у организовању рада и вођењу послова ( радна књижица и 
потврде, решења, уговори о раду и други акти из којих се види на којим по
словима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно ис
куство), оверена изјава у суду или општини да лице није члан органа поли
тичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу 
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,доказ 
од надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци, доказ од надлежног органа да му нису изречене мере без
бедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: оба
везно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно 
психијатријско лечење на слободи,обавезно лечење наркомана, обавезно 
лечење алкохоличара, забрана вршењапозива, делатности и дужности. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у 
општини или суду, односно код јавног бележника.

8. Адреса за пријем пријава:Пријаве на јавни конкурс подносе се 
Комисији , путем поште или лично преко Услужног центра Општинске уп
раве општине Ћуприја, на адресу: Скупштина општине Ћуприја, Комисија 
за спровођење конкурса за избор директорајавних предузећа чији је осни
вач општина Ћуприја ,са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање 
директора ЈКП“ Равно 2014” Ћупријане отварати,улица 13. октобра број 
7, 35230 Ћуприја

9. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 
Председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора,телефон 
035/ 8470447

Напомена:Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у 
оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неразумљиве и 
неблаговремене пријаве биће одбачене закључком против кога није до
пуштена посебна жалба. 1708492

ВИСОКАТЕХНИЧКАШКОЛАСТРУКОВНИХСТУДИЈА,ПО
ЖАРЕВАЦ, рас пи су је кон курс:

1. За из бор јед ног на став ни ка/ у зва њу пре да вач /про фе сор стру ков
них сту ди ја/ и при јем у рад ни од нос са пу ним рад ним вре ме ном за ужу 
на став но на уч ну област: Елек тро тех ни ка – Енер ге ти ка;

2. За из бор јед ног на став ни ка у зва њу пре да вач/про фе сор стру ков них 
сту ди ја и при јем у рад ни од нос са пу ним рад ним вре ме ном за ужу на став
но на уч ну област: Ма шин ство – Про из вод но ма шин ство.

Усло ви:
Кан ди дат тре ба да ис пу ња ва оп ште усло ве утвр ђе не За ко ном о ви со

ком обра зо ва њу и Пра вил ни ком о си сте ма ти за ци ји по сло ва и рад них ме ста 
Шко ле.

Уз при ја ву на кон курс кан ди да ти под но се би о гра фи ју, ове ре ну фо
то ко пи ју ди пло ме о за вр ше ном фа кул те ту, магистратури, специјализацији, 
док то ра ту, спи сак на уч них и струч них ра до ва, као и са ме ра до ве.

Рок за при ја вљи ва ње на кон курс је осам да на да на об ја вљи ва ња.
Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће се узе ти у раз ма тра ње.
При ја ве са по треб ном до ку мен та ци јом кан ди да ти под но се на адре

су: Ви со ка тех нич ка шко ла стру ков них сту ди ја По жа ре вац, Не ма њи на 2, 
12000 По жа ре вац, број телефона 012531667.

 1708729
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судски огласи
ВИШИСУДУНОВОМСАДУ

Ви ши суд у Но вом Са ду, су ди ја Вла ди мир Ив ко
вић, у прав ној ства ри ту жи о ца Не на да  Рон че ви ћа из 
Но вог Са да, Епи ско па Ви са ри о на 7, ко га за сту па Ми
лан Ђу кић, адво кат из Но вог Са да, про тив ту же ног 
Ра ми за Ха џи је из Но вог Са да, тре нут но на не по зна тој 
адре си, 18. ја ну а ра 2017. го ди не, до нео је ре ше ње ко
јим је ту же ном Ра ми зу Ха џи ји на не по зна тој адре си, 
по ста вио при вре ме ног за ступ ни ка на осно ву од ред бе 
81. став 2. тач ка 5. ЗППа, у лич но сти Је ле не Сла до је
вић, адво ка та из Но вог Са да, Бо шка Бу хе 2/5, а при вре
ме ни за ступ ник ће за сту па ти ту же ног у по ступ ку све 
док се ту же ни не по ја ви пред су дом, од но сно док ор ган 
ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио ста ра о ца.

Овај оглас ће се об ја ви ти на огла сној та вли Ви шег 
су да у Но вом Са ду и ин тер нет стра ни це овог су да као и 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

П. број 310/2015 – Из Ви шег су да у Но вом Са ду.
 1708375

ВИШИСУДУПОЖАРЕВЦУ

Ви ши суд у По жа рев цу, у пред ме ту 2 Р број 25/17 
у ко ме је зах тев за при зна ње стра не суд ске од лу ке под
нео пу но моћ ник пред ла га ча We ber Dra gi ce, Бра ни слав 
Стје по вић адво кат из По жа рев ца, про тив про тив ни ка 
пред ла га ча We ber Han sa са да на не по зна тој адре си, до
нео је ре ше ње 2 Р број 25/17, да на 22. фе бру а ра 2017. 
го ди не, ко јим је про тив ни ку пред ла га ча We ber Han su на 
осно ву чла на 81. став 2. тач ка 4. ЗПП, у ве зи са чла
ном 30. став 2. ЗВП, по ста вио при вре ме ног за ступ ни ка 
адво ка та Је ле ну Паш ајлић из По жа рев ца, ко ја ће га за
сту па ти у овом по ступ ку.

При вре ме ни за ступ ник за сту па ће про тив ни ка 
пред ла га ча у по ступ ку све док се про тив ник пред ла
га ча или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом или 
док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио 
ста ра те ља.

2. Р. број 25/17 – Из Ви шег су да у По жа рев цу.
 1708385

ВИШИСУДУСМЕДЕРЕВУ

Ви ши суд у Сме де ре ву, су ди ја Оли ве ра Вељ ко вић, 
као су ди ја по је ди нац, у пред ме ту Р. број 65/16 по пред
ло гу пред ла га ча Бо ри во ја Сто ја но ви ћа из  Сме де рев ске 
Па лан ке, чи ји је пу но моћ ник адв. Ду шко Ни ко ди је вић 
из Сме де рев ске Па лан ке и про тив ни ка  пред ла га ча Su
san ne Gug gis berg из Бе р на – Швај цар ска, са да на не по
зна тој адре си, ра ди при зна ња стра не суд ске од лу ке – 
пре су де Прво сте пе ног гра ђе вин ског су да у Бе р ну од 2. 
де цем бра 1988. го ди не, ко јом је раз ве ден брак из ме ђу 
стра на ка, по ста вио је про тив ни ку  пред ла га ча за при
вре ме ног за ступ ни ка адво ка та Зо ра на Сте ва но ви ћа из 
Сме де ре ва, ко је ће је за сту па ти у овом по ступ ку док се 
про тив ник пред ла га ча или њен пу но моћ ник не по ја ве 
пред су дом, или ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да 
јој је по ста вио ста ра те ља.

Р. број 65/16 – Из Ви шег су да у Сме де ре ву.
 1708390

ПРВИОСНОВНИСУДУБЕОГРАДУ

У по ступ ку Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду, 6. П. 
број 19171/15 су ди ја Та ма ра Бре шко вић Ста ни шље вић у 
пар ни ци ту жи о ца Ми кро раз вој д.о.о. из Бе о гра да, про
тив ту же них Сто ја но вић Ми ли ја не из Кра гу јев ца, Гре
бо вић Ву ко са ве из Кра гу јев ца и Цвет ко вић Про ке, са да 
не по зна тог пре би ва ли ште, ра ди ду га по ста вља се при
вре ме ни за ступ ник ту же ном Цвет ко вић Про ки, адво кат 
Сне жа на Ми ле тић, из Бе о гра да, Ка ме но ре зач ка 14ж.

Упо зо ра ва се ту же ни Цвет ковић Про ка да ће га 
по ста вље ни при вре ме ни за ступ ник за сту па ти пред Пр
вим основ ним су дом у Бе о гра ду, у пред ме ту 6. П. број 
19171/15 све док се ту же ни или ње гов пу но моћ ник не 
по ја ве пред су дом, од но сно док над ле жни ор ган ста ра
тељ ства не оба ве сти суд да је ту же ном по ста вио ста
ра о ца.

6. П. број 1971/15 – Из Пр вог основ ног су да у Бе о
гра ду. 1708391

Пред овим су дом у то ку је оста вин ски по сту пак 
иза пок. Три фу но вић Му тић Ане, бив ше из Бе о гра да, 
Кра ља Ми ла на 4/а, ро ђе не 14. ок то бра 1922.  го ди не у 
Бе о гра ду, од оца Сло бо да на, пре ми ну ле 31. мар та 2016. 

го ди не, у Бе о гра ду. По зи ва ју се ли ца ко ја по ла жу пра
во на на сле ђе пок. Ане Три фу но вић Му тић, да се ја ве 
Пр вом основ ном су ду у Бе о гра ду, Бу ле вар Ни ко ле Те
сле 42а, у ро ку од једне го ди не од да на об ја вљи ва ња 
огла са.

1IV О. број 2981/16 – Из Пр вог основ ног су да у 
Бе о гра ду. 1708399

Пр ви основ ни суд у Бе о гра ду, и то су ди ја На та ша 
Пе три че вић Ми ли са вље вић као су ди ја по је ди нац у пар
ни ци ту жи о ца Alp ha bank Sr bi ja a.d., Бе о град, Кра ља 
Ми ла на 11, про тив ту же них Све тла не Па ле вић и Сла
ђа не Ла ти но вић, не по зна тог пре би ва ли шта, од но сно 
бо ра ви шта, ра ди ду га, по ста вио је ту же ни ма Све тла ни 
Па ле вић и Сла ђа ни Ла ти но вић, не по зна тог бо ра ви шта, 
при вре ме ног за ступ ни ка адво ка та Бу ба ња Ми ло ша из 
Бе о гра да, Ма кен зи је ва б.б., ко ји ће их за  ступа  ти у овом 
по ступ ку све док се ту же не или њи хов пу но моћ ник не 
по ја ве пред су дом, од но сно док ор ган ста ра тељ ства не 
оба ве сти суд да је ту же ни ма по ста вио ста ра о ца.

36. П. број 1561/15 – Из Пр вог основ ног су да у Бе
о гра ду. 1708393

Пред овим су дом у то ку је оста вин ски по сту пак 
иза пок. По по вић Да ни це, бив ше из Бе о гра да, Ба је Пи
вља ни на 63, ро ђе не 17. де цем бра 1934. го ди не у Бе лом 
Ма на сти ру, од оца Бо жи да ра и мај ке Ма ри је, пре ми ну
ле 20. мар та 2015. го ди не. По зи ва ју се ли ца ко ја по ла
жу пра во на на сле ђе пок. По по вић Да ни це, да се ја ве 
Пр вом основ ном су ду у Бе о гра ду, Бу ле вар Ни ко ле Те
сле 42а, у ро ку од једне го ди не од да на об ја вљи ва ња 
огла са.

1. О. број 2268/15 – Из Пр вог основ ног су да у Бе о
гра ду. 1708395

По ста вља се на след ном уче сни ку на не по зна тој 
адре си Јо ва но вић Вла ди ми ру, при вре ме ни за ступ ник 
адво кат Брако вић Зо ран из Бе о гра да, Ко смај ски трг 15.

При вре ме ни за ступ ник за сту па ће на след ног уче
сни ка у по ступ ку све док се Јо ва но вић Вла ди мир не 
по ја ви пред су дом, од но сно док орган ста ра тељ ства не 
оба ве сти суд о по ста вља њу ста ра о ца на след ном уче
сни ку.

По зи ва се на след ни уче сник Јо ва но вић Вла ди мир 
да се у ро ку од јед не го ди не од да на об ја вљи ва ња овог 
огла са ја ви Пр вом основ ном су ду у Бе о гра ду, Бу ле вар 
Ни ко ле Те сле 42а.

1. О. бр ој 12071/12 – Из Пр вог основ ног су да у Бе
о гра ду. 1708386

Пред Пр вим основ ним су дом у Бе о гра ду, у пред
ме ту 4Р2 број 194/16 во ди се ван пар нич ни по сту пак 
по пред ло гу пред ла га ча Ка стра то вић Жељ ка, ра ди 
про гла ше ња не ста лог Ка стра то вић Дра га на за умр лог. 
Дра ган Ка стра то вић ро ђен је 1955. го ди не у ме сту Бе
ра не, Р. Цр на Го ра, ко ји је жи вео у Бе о гра ду са си ном 
на адре си Југ Бог да но ва 3/3, то му је би ло и при ја вље но 
пре би ва ли ште, не стао ок то бра 2010. го ди не и од та да 
му се гу би сва ки траг, па се сто га по зи ва не ста ло ли
це, као и сва ко дру го ли це ко је не што зна о ње го вом 
жи во ту да без од ла га ња ја ви су ду, а по ис те ку ро ка од 
три ме се ца од об ја вљи ва ња огла са, суд ће од лу чи ти и о 
пред ло гу пред ла га ча.

4. Р2. број 194/16 – Из Пр вог основ ног су да у Бе о
гра ду. 1708707

ДРУГИОСНОВНИСУДУБЕОГРАДУ

По зи ва ју се ли ца ко ја по ла жу пра во на на сле ђе иза 
пок. Ма то вић Ра до ми ра бив. из Бор че, Но ва 201/75, да 
се ја ве Дру гом основ ном су ду у Бе о гра ду, Ка та ни ће ва 
15, Бе о град, у суд ни цу број 9/II, у ро ку од го ди ну да на 
од да на об ја вљи ва ња огла са.

1. О. број 3773/16 – Из Дру гог основ ног су да у 
Београду. 1708604

ТРЕЋИОСНОВНИСУДУБЕОГРАДУ

У прав ној ства ри ту жи о ца Ра ди са ва Га ри ћа из Но
вог Бе о гра да, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 10/е, чи ји је 
пу но моћ ник адво кат Ду шан Ни ко ла је вић из Бе о гра да, 
Вој во де Ми лен ка 19, про тив ту же не Ce le sti ne Ag bo lo
su Ga rić, са да не по зна тог пре би ва ли шта и бо ра ви шта, 

ра ди раз во да бра ка, по ста вља се при вре ме ни за ступ
ник из ре да Бе о град ских адво ка та са спи ска Адво кат
ске ко мо ре, адво кат Љу би ца Па вло вић Тр гов че вић из 
Бе о гра да, До си те је ва 8, ко ја у по ступ ку има сва пра ва 
и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка и вр ши ће их док се 
ту же на или њен пу но моћ ник не по ја ве пред су дом или 
док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио 
ста ра о ца, а све у сми слу чла на 79. За ко на о пар нич ном 
по ступ ку и чла на 80. истог за ко на.

2. П2. број 1212/16 – Из Тре ћег основ ног су да у 
Бе о гра ду. 1708474

ОСНОВНИСУДУАЛЕКСИНЦУ

Основ ни суд у Алек син цу, као ван пар нич ни, у 
пред ме ту 4 Р2 број 1/17 по пред ло гу ра ди про гла ше ња 
не ста лог ли ца за умр ло, до нео је 31. ја ну а ра 2017. го
ди не, ре ше ње.

1. Пре ма по да ци ма из пред ло га Сто ја на Стам бо
лић, из се ла Чу бу ра, оп шти на Ра жањ, прет по ста вља се 
да је пре ми ну ла у ма ју 1992. го ди не.

2. По зи ва се не ста ло ли це Сто ја на Стам бо лић, из 
Чу бу ре, оп шти на Ра жањ, ро ђе на 19. сеп тем бра 1914. 
го ди не, као и сва ко дру го ли це ко је има са зна ња о не
ста лом ли цу, да се без од ла га ња ја ви су ду.

3. По ис те ку ро ка од три ме се ца, од об ја вљи ва ња 
огла са, суд ће од лу чи ти о пред ло гу за про гла ше ње не
ста лог ли ца за умр ло.

4. Р2. број 1/17 – Из Основ ног су да у Алек син цу.
 АУ170213 

ОСНОВНИСУДУЗРЕЊАНИНУ

Основ ни суд у Зре ња ни ну, по су ди ји Мир ја ни Зла
та но вић Са ра фи ја но вић, као су ди ји по је дин цу, у прав
ној ства ри ту жи ла ца Ан тић Љу бе на и Ан тић Дар ка 
обо ји ца из Ме ле на ца, 3. ок то бра 5, ко је за сту па пу но
моћ ник Оли ве ра Ву че нић адво кат из Зре ња ни на, про
тив ту же не Мар ги те Ра ду, на не по зна тој адре си, ра ди 
пра ва сво ји не и упи са пра ва сво ји не у јав не књи ге, 
вред ност спо ра 10.000,00 ди на ра, из ван ро чи шта, 20. 
сеп тем бра 2016. го ди не, до нео је ре ше ње.

Ту же ној Мар ги ти Ра ду не по зна тог пре би ва ли шта 
и бо ра ви шта по ста вља се при вре ме ни за ступ ник ко ји 
ће шти ти ти ње не ин те ре се у по ступ ку ко јим се во ди 
пред овим су дом под гор њим бро јем и то Рад ми ла Бу
квић адво кат из Зре ња ни на.

При вре ме ни за ступ ник ће за сту па ти ту же ну у по
ступ ку све док се ту же на или њен пу но моћ ник не по ја
ви пред су дом, од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба
ве сти суд да је по ста вио ста ра о ца.

31. П. број 765/16 – Из Основ ног су да у Зре ња ни ну.
 1708837

ОСНОВНИСУДУКИКИНДИ

Основ ни суд у Ки кин ди, по су ди ји Ра дој ки Ра до ва
но вић, у прав ној ства ри ту жи о ца Дра го љу ба Ке ња ло из 
Ки кин де, чи ји је пу но моћ ник Дра ган Ро мић, адво кат из 
Ки кин де, про тив ту же ног Ми ла на Сто и са вље вић

Не по зна тог пре би ва ли шта, ра ди утвр ђе ња пра ва 
сво ји не, до нео је ре ше ње.

Бо жо Бје ла но вић, адво кат из Ки кин де, по ста вља 
се за при вре ме ног за ступ ни ка ту же ном Ми ла ну Сто и
са вље вић са не по зна тим пре би ва ли штем.

При вре ме ни за ступ ник има у по ступ ку за ко ји је 
по ста вљен сва пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни
ка, пред у зи ма све пар нич не рад ње у по ступ ку све док 
се стран ка, њен за кон ски за ступ ник или пу но моћ ник не 
по ја ве пред су дом или док ор ган ста ра тељ ства не оба
ве сти суд да је по ста вио ста ра о ца.

2. П. број 58/17 – Из Основног суда у Кикинди.
 1708443

ОСНОВНИСУДУКРУШЕВЦУ

Основ ни суд у Кру шев цу, су ди ја Би ља на Мај
сто ро вић, као су ди ја по је ди нац, у прав ној ства ри ту
жи о ца Ком па ни је Ду нав оси гу ра ње, Г. Г. Кру ше вац, 
про тив ту же ног Тер зић Љу би ше из са да не по зна тог бо
ра ви шта, ра ди на кна де ште те, вред ност пред ме та спо ра 
80.576,00 ван ро чи шта, до нео је 20. фе бру а ра 2017. го
ди не, сле де ће ре ше ње.

Ту же ном Тер зић Љу би ши из Кру шев ца, са да не по
зна тог бо ра ви шта, по ста вља се при вре ме ни за ступ ник 
адво кат Ми лош Ми ла ди но вић, Ељен де но ва А/12 ко ји у 
по ступ ку има сва пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ
ни ка и ко ји ће та пра ва и ду жно сти вр ши ти све док се 
ту же ни или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, 
од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је 
по ста вио ста ра о ца.

6. П. број 2390/15 – Из Основ ног су да у Кру шев цу.
 1708615
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ОСНОВНИСУДУЛАЗАРЕВЦУ

Код Основ ног су да у Ла за рев цу по кре нут је по
сту пак по пред ло гу пред ла га ча Ми лин ко вић Не бој ше 
из Ве ли ких Цр ље на, Жи ки це Јо ва но ви ћа Шпан ца 1А, 
про тив про тив ни ка пред ла га ча Ra if fe i sen ban ke a.d. 
Be o grad, ра ди амор ти за ци је – по ни ште ња че ко ва про
тив ни ка пред ла га ча се риј ског бро ја 4294603, 4294607, 
4294608, 4294609, 429613, 429414.

Од ре ђу је се огла сни рок од 60 да на ко ји по чи ње од 
да на  об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је” у ко ме се мо гу  под не ти при ја ве или при го вор 
про тив пред ло га.

По зи ва ју  се ли ца ко ја др же че ко ве ових се риј ских 
бро је ва да исти по ка жу су ду или оба ве сте суд о ли цу и 
адре си ли ца ко је др жи ове ис пра ве.

Че ко ви озна че них се риј ских бро је ва ће се суд ски 
по ни шти ти ако се у огла сном ро ку са овим че ко ви ма 
ни ко не при ја ви су ду или не ста ви при го вор про тив 
пред ла га ча за по ни ште ње ових ис пра ва.

Ду жник по овим че ко ви ма не мо же пу но ва жно ис пу
ња ва ти сво је оба ве зе ни ти об но ви ти или за ме ни ти че ко ва, 
а има лац ових че ко ва не сме пре не ти пра ва из истих.

Р3. број 189/2016 – Из Основ ног су да у Ла за рев цу.
 АУ170215

ОСНОВНИСУДУЛЕСКОВЦУ

Основ ни суд у Ле сков цу, по су ди ји Људ ми ли Мар
ко вић, у прав ној ства ри ту жи о ца Пет ко вић Алек сан дра 
из Ле сков ца, Мо ше Пи ја де 10/6, ко га за сту па пу но моћ
ник адв. То мић Алек сан дра из Ле сков ца, про тив ту же
ни ка Му шић Ву ка ши на из Љу бља не, Сло ве ни ја, Ма ше
ра Спа си ће ва 9, са да на не по зна тој адре си, ра ди ду га, 
вред ност спо ра 27.000,00 ди на ра, од лу чу ју ћи о зах те ву 
пу но моћ ни ка ту жи о ца за по ста вља ње при вре ме ног за
ступ ни ка, 10. фе бру а ра 2017. го ди не, до нео је оглас.

Ре ше њем Основ ног су да у Ле сков цу, 27П број 
2633/16 од 10. фе бру а ра 2017. го ди не, а на осно ву од
ред бе чла на 79. став 2. тач ка 5. ЗППа, по ста вљен је 
адво кат Мар ја но вић Игор из Ле сков ца за при вре ме ног 
за ступ ни ка ту же ни ку Му шић Ву ка ши ну из Љу бља не, 
Сло ве ни ја, са да на не по зна тој адре си, а у по ступ ку ко ји 
се во ди код Основ ног су да у Ле сков цу по ту жби ту жи о
ца Пет ко вић Але ксан дра из Ле сков ца, про тив ту же ни ка 
Му шић Ву ка ши на из Љу бља не, Сло ве ни ја, са да на не
по зна тој адре си, ра ди ду га. Истим ре ше њем од ре ђе но 
је да ће при вре ме ни за ступ ник за сту па ти у по ступ ку 
ту же ни ка Му шић Ву ка ши на, са да на не по зна тој адре
си, све до по ја ве ту же ног или пу но моћ ни ка ту же ног 
пред су дом од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба ве
сти суд да је ту же ни ку по ста вио ста ра о ца.

Овај оглас об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу
бли ке Ср би је” и на огла сној та бли су да.

27. П. број 2633/16 – Из Основ ног су да у Ле сков цу.
 1708470

ОСНОВНИСУДУЛЕСКОВЦУ
СУДСКАЈЕДИНИЦАУВЛАСОТИНЦУ

Основ ни суд у Ле сков цу, у ве ћу са ста вље ном од 
су ди је Ве сне Цвет ко вић као пред сед ни ка ве ћа и чла но
ва ве ћа су ди ја по рот ни ка Зо ре То тић и Зо ра на Јо ви ћа, у 
прав ној ства ри ту жи о ца мал. Ми ло ша и Ду ша на Би џи ћа, 
обо ји це из Вла со тин ца, Ње го ше ва 59, ко је за сту па  зак. 
за ступ ник отац Бра ти слав Би џић из Вла со тин ца а по 
пу но моћ ју адв. Дра ган Б. Јо вић из Вла со тин ца, про тив 
ту же ни ка Сне же Стан чић из Вла со тин ца, Ње го ше ва 59, 
са да са бо рав ком у ино стран ству на не по зна тој адре си у 
Ита ли ји, ра ди из др жа ва ња, 4. но вем бра 2016. го ди не, од
лу чу ју ћи о зах те ву пу но моћ ни ка ту жи о ца за по ста вља
ње при вре ме ног за ступ ни ка ту же ни ку, до нео је оглас.

Ре ше њем Основ ног су да  Ле ско вац, 3П2 број 
251/13 од 4. но вем бра 2016. го ди не, а на осно ву од ред
бе чла на 81. ст. 1. и 2. тач ка 4. За ко на о пар нич ном по
ступ ку, по ста вљен је адво кат Та сић Јо ван из Бо ља ра, за 
при вре ме ног за ступ ни ка ту же ни ку Сне жи Стан чић из 
Вла со тин ца, са да на не по зна тој адре си у ино стран ству, 
а у пар ни ци ко ја се во ди код Основ ног су да у Ле сков
цу, Суд ска је ди ни ца Вла со ти ни це, по ту жби ту жи о ца 
мал. Ми ло ша и Ду ша на Ба џи ћа, про тив ту же ни ка Сне
же Стан чић из Вла со тин ца, са да на не по зна тој адре си 
ра ди из др жа ва ња. Истим ре ше њем од ре ђе но је да ће 
при вре ме ни за ступ ник, за сту па ти у по ступ ку ту же ни
ка Сне жу Стан чић, са да на не по зна тој адре си, све док 
се ту же ни или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, 
од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је 
ту же ном по ста вио ста ра о ца.

Овај оглас об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку  Ре пу
бли ке Ср би је” и на огла сној та бли су да.

3. П2. број 251/13 – Из Основ ног су да у Ле сков цу, 
Суд ска је ди ни ца у Вла со тин цу. 1708396

ОСНОВНИСУДУНЕГОТИНУ

Основ ни суд у Не го ти ну, и то су ди ја Би сер ка Па
цић, као пред сед ник ве ћа, у прав ној ства ри ту жи о ца 
Ли ди је Бар ја мо вић Gunzy из Не го ти на, Ка ра ђор ђе ва 
166, чи ји је пу но моћ ник Вла ди мир Ца јић, адв. из Не го
ти на, про тив ту же ни ка Al fred Gunzy, са да на не по зна тој 
адре си у Аустри ји, ра ди раз во да бра ка, до нео је 6. фе
бру а ра 2017. го ди не, оглас.

Ре ше њем Основ ног су да у Не го ти ну, 1П2 број 
17/17 од 6. фе бру а ра 2017. го ди не, на осно ву чла на 
81. ст. 1. и 2. тач ка 4. ЗППа, по ста вљен је адво кат Ду
шан Кра ље вић из Не го ти на за при вре ме ног за ступ ни
ка ту же ни ку Al fred Gunzy, са да на не по зна тој адре си у 
Аустри ји, у пар ни ци ко ја се во ди пред овим су дом по 
ту жби ту жи ље Ли ди је Бар ја мо вић Gunzy из Не го ти на, 
ра ди раз во да бра ка.

Истим ре ше њем од ре ђе но је да ће при вре ме ни за
ступ ник за сту па ти ту же ни ка у по ступ ку све док се исти 
или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, од но сно 
док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је истом по
ста вио ста ра о ца.

Овај  оглас об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу
бли ке Ср би је”, и на огла сној та бли су да.

1. П2. број 17/17 – Из Основ ног су да у Не го ти ну.
 1708578

ОСНОВНИСУДУНИШУ

Основ ни суд у Ни шу, и то су ди ја Ире на Бо шко вић, 
ре ша ва ју ћи у спо ру ту жи о ца Илић Ми ле ни је из Бла ца, 
Ко сте Во ји но ви ћа б.б., чи ји је пу но моћ ник адв. Јо ва но
вић Да ли бор из Ни ша, про тив ту же ни ка Ми ло ше вић 
Не бој ше из Ни ша, Сом бор ска 43/37, ра ди ду га, вред
ност спо ра 208.925,51 ди на р, до нео је 12. ја ну а ра 2017. 
го ди не, ре ше ње.

По ста вља се ту же ном Ми ло ше вић Не бој ши из 
Ни ша, Сом бор ска 43/37, не по зна тог бо ра ви шта, за при
вре ме ног за ступ ни ка адво кат Ми тић Ма ри ја из Ни ша, 
Ње го ше ва 13.

При вре ме ни за ступ ник ће за ту же ног Ми ло ше вић 
Не бој шу из Ни ша, вр ши ти сва пра ва и ду жно сти за кон
ског за ступ ни ка, све док се ту же ни или ње гов пу но моћ
ник не по ја ве пред су дом или док ор ган ста ра тељ ства 
не оба ве сти суд да је ту же ном по ста вио ста ра о ца.

21. П. број 10407/2015 – Из Основ ног су да у Ни шу.
 1701225

ОСНОВНИСУДУНОВОМПАЗАРУ
СУДСКАЈЕДИНИЦАУТУТИНУ

Основ ни суд у Но вом Па за ру, Суд ска је ди ни ца у 
Ту ти ну, су ди ја Ра мо Соф тић, у пред ме ту пред ла га ча 
Пре ље вић Љу тви је из Ве се ни ћа код Ту ти на ра ди утвр
ђи ва ња чи ње ни це смр ти пок. Пре ље вић Еш ре фа, бив. 
из Ве се ни ћа, ро ђе ног 21. ја ну а ра 1919. го ди не у се лу 
Ве се ни ће код Ту ти на, од оца Аде ма и мај ке Џе ми ље, 
а ко ји је пре ма по твр ди од бо ра Ислам ске за јед ни це у 
Ту ти ну пре ми нуо 18. фе бру а ра 1995. го ди не, а да је по
ко пан у се лу Ве се ни ћа истог да на, чи ји је при вре ме ни 
ста ра тељ Ха ли ло вић Адем со ци јал ни рад ник. Цен тар 
за со ци јал ни рад Ту тин, ко ја ће вр ши ти ду жност при
вре ме ног ста ра тељ ства.

II27 Р2. број 40/16 – Из Основ ног су да у Но вом 
Па за ру, Суд ска је ди ни ца у Ту тину. 1708338

ОСНОВНИСУДУНОВОМСАДУ

Основ ни суд у Но вом Са ду по су ди ји Ду брав ки 
Кне же вић као су ди ји по је дин цу, у прав ној ства ри ту
жи о ца АМС оси гу ра ње а.д.о. Бе о град, Ру звел това 16, 
ко га за сту па пу но моћ ник Вла ди слав Ко стић адво кат из 
Но вог Са да, про тив ту же ног Ду ло вић Гој ка из Ку ле и 
Тон ко вић На та ше из Су бо ти це, обо је са не по зна тим бо
ра ви штем, ра ди ис пла те, всп. 89.060,00 ди на ра, до нео 
је 23. ја ну а ра 2017. го ди не оглас.

Овим пу тем огла ша ва се да је Основ ни суд у Но
вом Са ду, у пар нич ном по ступ ку у прав ној ства ри по 
ту жби ту жи о ца АМС оси гу ра ње а.д.о. Бе о град из Но
вог Са да, Ру звел то ва 16, Бе о град, про тив ту же них Ду
ло вић Гој ка из Ку ле и Тон ко вић На та ше из Су бо ти це, са 
не по зна тим бо ра ви штем, због ис пла те, всп. 89.060,00 
ди на ра, ре ше њем овог су да П 8298/2016 од 23. ја ну а ра 
2017. го ди не, у скла ду са чла ном 81. ст. 1. и 2. тач ка 4. 
ЗППа у ве зи са чл. 82. и 83. ЗППа, по ста вио при вре
ме ног за ступ ни ка ту же ни ма Ду ло вић Гој ку из Ку ле и 
Тон ко вић На та ше из Су бо ти це чи је је бо ра ви ште не по
зна то, а ко ји у пред мет ном по ступ ку не ма ју пу но моћ
ни ка. За при вре ме ног за ступ ни ка суд је по ста вио Гој ка 
Алек си ћа адво ка та у Но вом Са ду. При вре ме ни за ступ
ник ће за сту па ти ту же не у по ступ ку све док се ту же ни 

или њи хов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, од но сно 
док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио 
ста ра о ца.

Овај оглас ће се об ја ви ти на огла сној та бли Основ
ног су да у Но вом Са ду и у  „Слу жбе ном гла сни ку 
Републике Србије”.

П. број 8298/2016 – Из Основ ног су да у Но вом Са ду.
 1708397

Основ ни суд у Но вом Са ду, по су ди ји Ми ли ци Ђу
рић, у прав ној ства ри ту жи о ца Де ја но вић Зо ра на из 
Бач ког Јар ка, Но во сад ска 96, ко га за сту па Ни ко ла Ко
зо мо ра, адво кат у Те ме ри ну, про тив ту же не Де ја но вић 
Ру жи це, са по след њом по зна том адре сом Бач ки Ја рак, 
Но во сад ска 48, са да на не по зна том ме сту бо рав ка, ра ди 
при зна ња пра ва вла сни штва, 27. де цем бра 2016. го ди
не, до нео је оглас.

Основ ни суд у Но вом Са ду по ста вио је при ме ном 
од ре да ба чла на 81. став 2. тач ка 4. и члана 82. ЗППа 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 125/04, 111/09 и 72/11), 
при вре ме ног за ступ ни ка ту же ној Де ја но вић Ру жи ци, 
ко ја је не по зна та на адре си из ту жбе, у лич но сти Ла си
ца Би ља не, адво ка та у Но вом Са ду, ко ји ће шти ти ти ин
те ре се ту же не у пар ни ци пред Основ ним су дом у Но
вом Са ду, посл. бр. П. 9730/2016, ра ди при зна ња пра ва 
вла сни штва и ко ји ће за сту па ти име но ва ну у овом пар
нич ном по ступ ку, све док се ту же на, њен за кон ски за
ступ ник или пу но моћ ник не по ја ве пред су дом.

П. број 9730/16 – Из Основ ног су да у Но вом Са ду.
 1708599

ОСНОВНИСУДУПАНЧЕВУ

Основ ни суд у Пан че ву у пред ме ту П. бр. 937/16 
по сту па ју ћи по ту жби ту жи о ца Бан ка Ин те за АД Бе
о град под не тој про тив ту же ног Бо кан Ми ла ди на из 
Пан че ва, Ни ко ле Те сле 2 са да на не по зна том бо ра ви
шту ре ше њем од 21. фе бру а ра 2017. го ди не, а на осно ву 
од ред би чла на 81. ст. 1. и 2. тач ка 4. ЗППа по ста вио 
је ту же ном Бо кан Ми ла ди ну при вре ме ног за ступ ни ка у 
ли цу адво ка та Ман да рић Са ње из Пан че ва.

По ста вљен при вре ме ни за ступ ник за сту па ће ту же
ног у по ступ ку све док се ту же ни или ње гов пу но моћ
ник не по ја ви пред су дом, од но сно док ор ган ста ра тељ
ства не оба ве сти суд да је по ста вио ста ра те ља.

3. П. број 937/16 – Из Основ ног су да у Пан че ву.
 1708465

Ре ше њем Основ ног су да у Пан че ву, 6. П. број 
673/16 од 14. фе бру а ра 2017. го ди не, у прав ној ства ри 
ту жи о ца „Ге не ра ли оси гу ра ње Ср би ја”, а.д.о. Бе о град, 
Вла ди ми ра По по ви ћа 8, ко га за сту па пу но моћ ник Гро
зда на Пе тро вић, адво кат из Сме де ре ва, Ма са ри ко ва 
4, про тив ту же ног Се ке шан То до ра из Вла ди миров ца, 
Сте ва на Син ђе ли ћа 43, са да не по зна тог ме ста пре би
ва ли шта и бо ра ви шта, ра ди ре гре са, од ре ђен је Пе тар 
Ко ко вић, адво кат из Пан че ва, Ње го ше ва 1а, као при
вре ме ни за ступ ник ту же ног са на по ме ном да ће за сту
па ти ту же ног Се ке шан То до ра у овом по ступ ку све док 
се ту же ни или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом.

6. П. број 673/16 – Из Основ ног су да у Пан че ву.
 1708579

ОСНОВНИСУДУПОЖАРЕВЦУ

Основ ни суд у По жа рев цу, у прав ној ства ри из
вр шног по ве ри о ца ЈКП Пар кинг сер вис По жа ре вац из 
По жа рев ца про тив из вр шног ду жни ка Жи во тић Да ли
бо ра из Смољ ин ца, по ста вио је Мар ка Д. Ра до са вље ви
ћа, адво ка та из По жа рев ца за при вре ме ног за ступ ни ка 
из вр шном ду жни ку Жи во тић Да ли бо ру из Смо љин ца, 
у прав ној ства ри овог су да Ив. 196/16.

86. Ив. број 196/16 – Из Основ ног су да у По жа рев цу.
 1708392

ОСНОВНИСУДУПРОКУПЉУ

Основ ни суд у Про ку пљу, као пар нич ни, су ди ја 
Ми лан Ра ду ло вић, у пред ме ту ту жи о ца Ги зда вић Сла
ви ша из Про ку пља, Ли пар ска 31, чи ји је пун. Ва сић 
Ми лош адв. Из Про ку пља, про тив ту же ни ка Сто ја но
вић Ми ља на из Про ку пља, Пин ки је ва б.б., ра ди ду га, 
до нео је да на 1. фебруара 2017. го ди не, ван ро чи шта за 
глав ну рас пра ву оглас.

Ре ше њем овог су да 7П број 1646/16 од 1. фебру
ара 2017. го ди не, на осно ву члана 81. став 2. тач ка 4. 
ЗППа у ве зи са чланом 83. ЗПП, ту же ном Сто ја но вић 
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Ми ља ну из Про ку пља, Пин ки је ва б.б., са да не по зна тог 
пре би ва ли шта и бо ра ви шта, за при вре ме ног за ступ ни
ка по ста вља се адво кат Стан ко вић Вла де та из Про ку
пља, Кнез Ми хај ло ва 46, ко ји ће ту же ног за сту па ти у 
овом по ступ ку све док се он или ње гов пу но моћ ник не 
по ја ви пред су дом.

7.П. брoj 1646/2016 – Из Основ ног су да у Про ку пљу.
 АУ170155

ОСНОВНИСУДУСМЕДЕРЕВУ

У сми слу чла на 81. став 2. тач ка 4. ЗППа Основ
ни суд у Сме де ре ву, у ве ћу са ста вље ном од су ди је Бо
гу но вић Нађ Све тла не, као пред сед ни ку ве ћа и су ди ја 
по рот ни ка Сте ва нов Љи ља не и Ма те јић Та ње, као чла
но ва ве ћа, у прав ној ства ри ту жи о ца млдб. Ран ђе ло вић 
Ан дре је, ко га за сту па за кон ски за ступ ник, мај ка, Жив
ко вић Та тја на, обо је из Сме де ре ва, Зе ке Бу љу ба ше 15, 
ко је за сту па адво кат Ма ра вић Ра ди слав из Сме де ре ва, 
про тив ту же ног Ран ђе ло вић Сло бо да на из Сме де рев ске 
Па лан ке, Гла ва ше ва 45 А, ра ди вр ше ња ро ди тељ ског 
пра ва и из др жа ва ња, вред ност спо ра 20.000,00 ди на ра, 
до нео је ре ше ње.

Ту же ном  Ран ђе ло вић Сло бо да ну из Сме де рев ске 
Па лан ке, са да не по зна тог бо ра ви шта по ста вља се при
вре ме ни за ступ ник адво кат Ја њић Не над из Сме де ре ва, 
Кнез Ми хаи ло ва 5/1.

При вре ме ни за ступ ник ће у овом по ступ ку вр ши
ти сва пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка ту же ног 
све док се ту же ни или ње гов пу но моћ ник – за кон ски 
за ступ ник не по ја ви пред су дом, или док ор ган ста ра
тељ ства не оба ве сти суд да је ту же ном по ста вио ста
ра те ља.

1. П2. број 472/14 – Из Основ ног су да у Сме де ре ву.
 1708401

ОСНОВНИСУДУСОМБОРУ

Основ ни суд у Сом бо ру, пар нич но оде ље ње, су ди
ја Ве сна Мар ти но вић, у прав ној ства ри ту жи те ља Мир
ка Ма ри ћа из Цр вен ке про тив ту же ног Лу чан Еми ла 
из Бо го је ва, ра ди утвр ђи ва ња пра ва сво ји не, по ста вио 
је, у овом пред ме ту ту же ном, ко ји се на ла зи на не по
зна тој адре си, тј. ње го во пре би ва ли ште и бо ра ви ште је 
не по зна то (члан 79. став 1. а у ве зи са чла ном 81. став 
1. тач ка 5. ЗППа). Ре до ван по сту пак око по ста вља ња 
за кон ског за ступ ни ка ту же ном би ду го тра јао услед че
га би мо гле на ста ти штет не по сле ди це за јед ну или обе 
стран ке.

По ста вље ни при вре ме ни за ступ ник за сту па ће ту
же ног у овом по ступ ку све док се ту же ни или ње гов 
пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, од но сно док ор ган 
ста ра тељ ства не из ве сти суд о по ста вља њу ста ра те ља.

4. П. број 968/16 – Из Основ ног су да у Сом бо ру.
 1708466

ОСНОВНИСУДУУБУ

Основ ни суд у Убу, пред сед ник су да Ду шан Жив
ко вић, у пред ме ту рас пра вља ња за о став шти не иза пок. 
Ста ни ми ра Си та ри це бив. из Ту ла ра, 31. ав гу ста 2016. 
го ди не, из да је оглас.

По зи ва ју се сва ли ца ко ја по ла жу за кон ско пра во 
на на сле ђе пок. Ста ни ми ра Си та ри це, од оца Ми ло ша, 
бив. из Ту ла ра, ро ђе ног 30. ју на 1938. го ди не, пре ми ну
лог 12. апри ла 2015. го ди не, да се ја ве Основ ном су ду у 
Убу, у ро ку од јед не го ди не од да на об ја вљи ва ња огла са 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

О. број 322/15 – Из Основ ног су да у Убу.
 1708388

ОСНОВНИСУДУЧАЧКУ

Основ ни суд у Чач ку, су ди ја На да За рић, у прав ној 
ства ри ту жи о ца Ву че тић Ми ро сла ва из Љу би ћа, Ни ко
лић Срећ ка 3, про тив ту же них Лу ко вић Дра го љу ба из 
Љу би ћа са не по зна том адре сом ста но ва ња у УСА и 
Ву кај ло вић Жив ка из Љу би ћа, Ву ко са вље ви ћа на се ље 
б.б.,  ра ди утвр ђи ва ња пра ва слу жбе но сти, до нео је 6. 
де цем бра 2016. го ди не, ре ше ње.

Ту же ном Лу ко вић Дра го љу бу из Љу би ћа, са да са 
не по зна тим пре би ва ли штем, по ста вља се при вре ме ни 
за ступ ник адво кат Је ле на Пе тро ни је вић за за сту па ње 
у пред ме ту Основ ног су да у Чач ку, 10 П. број 4162/16.

При вре ме ни за ступ ник има у по ступ ку за ко ји је 
по ста вљен сва пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни
ка. При вре ме ни за ступ ник пред у зи ма за кон ске рад ње у 
по ступ ку све док се стран ка, њен за кон ски за ступ ник 
или пу но моћ ник, не по ја ви пред су дом или док ор ган 
ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио ста ра о ца.

10. П. број 4162/16 – Из Основ ног су да у Чач ку.
 1708472

ОСНОВНИСУДУШАПЦУ

Основ ни суд у Шап цу, пр во сте пе ни пар нич ни, 
су ди ја Да ни је ла Мак сић, у прав ној ства ри ту жи о ца 
Мар ко вић Ми о дра га из Вла ди ми ро ва ца, Брат ства и 
је дин ства 102, чи ји је пу но моћ ник мр Дра ган Па шић, 
адво кат из Бе о гра да, про тив ту же ног Ста ме нић Вла ди
ми ра из Шап ца, Хер це го вач ка 14, са да не по зна тог пре
би ва ли шта и бо ра ви шта, ко ји не ма пу но моћ ни ка, ра ди 
на кна де ште те, по ста вио је ту же ном Ста ме нић Вла
ди ми ру из Шап ца, на осно ву чла на 81. став 4. ЗППа, 
при вре ме ног за ступ ни ка Рај ка Пе три чи ћа, адво ка та 
из Шап ца. При вре ме ни за ступ ник има сва пра ва и ду
жно сти за кон ског за ступ ни ка, од но сно пу но моћ ни ка 
и вр ши ће их док се ту же ни или ње гов пу но моћ ник не 
по ја ви пред су дом, од но сно док ор ган ста ра тељ ства не 
оба ве сти суд да је ту же ном по ста вио ста ра те ља.

2. П. број 2856/15 – Из Основ ног су да у Шап цу.
 АУ170201

ПРИВРЕДНИСУДУБЕОГРАДУ

При вред ни суд у Бе о гра ду, ре ше њем 6.Ст. број 
214/2016 да на 28. фебруара 2017. го ди не, За ка зао је 
до пун ско ро чи ште за 23. март 2017. го ди не у 11,00 ча
со ва, суд ни ца број 230, на пр вом спра ту, у сте чај ном 
по ступ ку над сте чај ним ду жни ком Ме та ли ка Про мет 
2012. доо у сте ча ју Бе о град, Но ви Бе о град, Ви но град
ска 135д, ма тич ни број 20097868, ПИБ104122150.

6. Ст. број 214/2016 – Из При вред ног су да у Бе о
гра ду. 1708440

I При вред ни суд у Бе о гра ду, ре ше њем 6. Ст. број 
5/2017 од 23. јануара 2017. го ди не, усво јио је пред лог 
пред ла га ча Јуб мес Бан ке АД из Бе о гра да, и по кре нуо 
сте чај ни по сту пак над сте чајн ом ма сом а.д. за про из
вод њу ме ди цин ских уре ђа ја „Су тје ска” из Бе о гра да, 
Бу ле вар де спо та Сте фа на 113, ма тич ни број 07025858, 
ПИБ 102078949.

II Име ну је се за сте чај ног су ди ју Ру жи ца Ба ња луч
кић, су ди ја овог су да. 

III За за ступ ни ка сте чај не ма се А.Д. за про из вод
њу ме ди цин ских уре ђа ја „Су тје ска” из Бе о гра да, Бу ле
вар де спо та Сте фа на 113, име ну је се сте чај ни управ ник 
Зо ри ца Ми хај ло вић из Бе о гра да, Ви ди ко вач ки ве нац 
57/34.

IV На ла же се сте чај ном управ ни ку да из ра ди пе чат 
сте чај не ма се а.д. за про из вод њу ме ди цин ских уре ђа ја 
„Су тје ска” из Бе о гра да, Бу ле вар де спо та Сте фа на 113.

V Овла шћу је се сте чај ни управ ник Зо ри ца Ми хај
ло вић из Бе о гра да, да код Аген ци је за при вред не ре ги
стре из вр ши ре ги стра ци ју сте чај не ма се, као и да код 
оста лих над ле жних ор га на пре ду зме све по треб не рад
ње ра ди про ме не по да та ка у ве зи до де љи ва ња ма тич
ног бро ја сте чај ној ма си и про ме не по да та ка у ве зи са 
но си о цем, од но сно ко ри сни ком По ре ског иден ти фи ка
ци о ног бро ја и те ку ћег ра чу на сте чај не ма се а.д. за про
из вод њу ме ди цин ских уре ђа ја „Су тје ска” из Бе о гра да, 
Бу ле вар де спо та Сте фа на 113 и упи са тих про ме на у 
ре ги стре над ле жних ор га на.

6. Ст. број 5/2017 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 АУ170202

I Од ре ђу је се за вр шно ро чи ште у по ступ ку сте ча
ја над сте чај ним ду жни ком „Ven di to ris” д.о.о. у сте ча
ју Бе о град – Зе мун, Сер ге ја Је се њи на 4, ма тич ни број 
20926554, ПИБ 108069018, у сми слу чла на 13. став 2. 
За ко на о сте ча ју.

II За вр шно ро чи ште ће се одр жа ти  27. марта 2017. 
го ди не у При вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, 
суд ни ца 126/I, са по чет ком у 10,00 ча со ва.

III Уко ли ко по ве ри о ци или сте чај ни ду жник под
не су зах тев за спро во ђе ње сте чај ног по ступ ка ду жни 
су да по на ло гу Су да по ло же сред ства нео п ход на за по
кри ће тро шко ва сте чај ног по ступ ка.

IV Ре ше ње об ја ви ти на огла сној та бли су да и у 
„Службеном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

9. Ст. број 144/2016 – Из При вред ног су да у Бе ог
ра ду. 1708463

I Усва ја се пред лог пред ла га ча Ре пу бли ке Ср би
је – Ми ни стар ства при вре де, Бе о град, Кне за Ми ло ша 
20, ко га за сту па Др жав но пра во бра ни ла штво, Бе о град, 
Не ма њи на 22–26, за по кре та ње сте чај ног по ступ ка 
над сте чај ним ду жни ком При вред ним дру штвом за 

ор га ни за ци ју од мо ра и ре кре а ци је рад ни ка и уго сти
тељ ство и ту ри зам „Еп стурс” д.о.о. Бе о град, Вој во де 
Сте пе 412а, ма тич ни број 06175856.

II Отва ра се по сту пак сте ча ја над ду жни ком При
вред ним дру штвом за ор га ни за ци ју од мо ра и ре кре а ци
је рад ни ка и уго сти тељ ство и ту ри зам „Еп стурс” д.о.о. 
Бе о град, Вој во де Сте пе 412а, ма тич ни број 06175856.

III Утвр ђу је се по сто ја ње стечajног раз ло га трај
ни ја не спо соб ност пла ћа ња, пред ви ђен чла ном 11. став 
2. тач ка 1. За ко на о сте ча ју и сте чај ног раз ло га из чла на 
80. став 2. у ве зи са чла ном 6. став 2. За ко на о при ва
ти за ци ји.

IV Име ну је се сте чај ни управ ник Аген ци ја за ли
цен ци ра ње сте чај них управ ни ка – Цен тар за сте чај из 
Бе о гра да, Те ра зи је 23/Ш.

V По зи ва ју се сви по ве ри о ци да у ро ку од 120 
да на од об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу по ступ ка сте
ча ја над сте чај ним ду жни ком у „Слу жбе ном гла сни ку 
Републике Србије” при ја ве При вред ном су ду у Бе о гра
ду сво ја обез бе ђе на и нео бе збе ђе на по тра жи ва ња.

VI По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да ис
пу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ној ма си.

VII Од ре ђу је се ис пит но ро чи ште за 16. август 
2017. го ди не у 11,00 ча со ва, ко је ће се одр жа ти у При
вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца 126, 
спрат I.

VI II Од ре ђу је се пр во по ве ри лач ко ро чи ште на ко ме 
ће се рас пра вља ти о из ве шта ју о еко ном скофи нан сиј
ском по ло жа ју сте чај ног ду жни ка за 5. април 2017. го
ди не, у 10,00 ча со ва, а ко је ће се одр жа ти у При вред ном 
су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца 126, спрат I.

IX Оглас о отва ра њу по ступ ка сте ча ја над сте чај
ним ду жни ком би ће об ја вљен на огла сној та бли су да 
28. фебруара 2017. го ди не.

9. Ст. број 296/2016 – Из При вред ног су да у Бе о
гра ду. 1708381

По ста вља се при вре ме ни за ступ ник ту же ном При
вред но дру штво „Му зич ка ку ћа HIFI Me dia Plus” д.о.о. 
Бе о град, па се од ре ђу је адво кат Ива на Ки ћо вић из Бе о
гра да, Са ра јев ска 14, у по ступ ку пред При вред ним су
дом у Бе о гра ду, у пред ме ту 10П број 3756/2016.

Ово ре ше ње огла си ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре
пу бли ке Ср би је” и на огла сној та бли су да.

10. П. број 3756/2016 – Из При вред ног су да у Бе о
гра ду. 1708580

При вред ни суд у Бе о гра ду, и то сте чај ни су ди ја у 
прет ход ном по ступ ку сте ча ја са Уна пред при пре мље
ним пла ном ре ор га ни за ци је пред ла га ча ду жни ка АК 
Во ждо вац АД, Бе о град, Вој во де Сте пе 318 у пред ме ту 
8 Рео 28/2016 до нео је 21. фе бру а ра 2017. године, ре
ше ње.

I За ка зу је се ро чи ште за рас пра вља ње и гла са ње о 
Уна пред при пре мље ном пла ну ре ор га ни за ци је од 9. ја
ну а ра 2017. године, за дан 30. март 2017. године у 8,30 
ча со ва, суд ни ца 100 на I спра ту ко је ће се одр жа ти у 
При вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2.

II По ве ри о ци мо гу из вр ши ти увид у Пред лог уна
пред при пре мље ног пла на ре ор га ни за ци је у При вред
ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, со ба број 22, сва ког 
рад ног да на од 9,00 до 12,00 ча со ва.

III За ин те ре со ва на ли ца мо гу ста ви ти при мед бе 
на под не ти План као и оспо ри ти са др жи ну, основ и ви
си ну Пла ном об у хва ће них по тра жи ва ња у ро ку од 15 
да на од об ја вљи ва ња огла са у „Слу жбе ном гла сни ку 
Републике Србије”.

8. Рео. број 28/2016 – Из При вред ног су да у Бе о
гра ду. 1708582

I При вред ни суд у Бе о гра ду, ре ше њем 3. Ст. број 
290/2016 од 17. фе бру а ра 2017. го ди не, усво јио је пред
лог пред ла га ча Ре пу бли ка Ср би ја – Ми ни стар ство 
при вре де, Бе о град, за отва ра ње по ступ ка сте ча ја над 
ду жни ком Кон церн Пе тар Драп шин АД Фа бри ка ала та 
д.о.о. из Мла де нов ца, Кра ља Пе тра Пр вог 34, ма тич ни 
број 17091999.

II Отва ра се по сту пак сте ча ја над сте чај ним ду
жни ком Кон церн Пе тар Драп шин АД Фа бри ка ала та 
д.о.о. из Мла де нов ца, Кра ља Пе тра Пр вог 34, ма тич ни 
број 17091999.

III Утвр ђу је се по сто ја ње сте чај ног раз ло га трај
ни ја не спо соб ност пла ћа ња.

IV Име ну је се сте чај ни управ ник Аген ци ја за ли цен
ци ра ње сте чај них управ ни ка из Бе о гра да, Те ра зи је 23/III.
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V По зи ва ју се сви по ве ри о ци да у ро ку од 60 да

на од об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу по ступ ка сте
ча ја над сте чај ним ду жни ком у „Слу жбе ном гла сни ку 
Републике Србије” при ја ве При вред ном су ду у Бе о гра
ду сво ја обез бе ђе на и нео бе збе ђе на по тра жи ва ња. 

VI По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да ис
пу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ној ма си.

VII Од ре ђу је се ис пит но ро чи ште за 8. мај 2017. го
ди не у 11,00 ча со ва ко је ће се одр жа ти у При вред ном су
ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца број 210, спрат II.

VI II Од ре ђу је се пр во по ве ри лач ко ро чи ште на ко
ме ће се рас пра вља ти о из ве шта ју о еко ном скофи нан
сиј ском по ло жа ју сте чај ног ду жни ка за 20. март 2017. 
го ди не у 11,00 ча со ва, а ко је ће се одр жа ти у При вред
ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца број 210, 
спрат II.

IХ Оглас о отва ра њу по ступ ка сте ча ја над сте чај
ним ду жни ком би ће об ја вљен на огла сној та бли су да, 
20. фе бру а ра 2017. го ди не.

3. Ст. број 290/2016 – Из При вред ног су да у Бе о
гра ду. 1708585

I При вред ни суд у Бе о гра ду, ре ше њем 3. Ст. број 
358/2012 усва ја за вр шни ра чун и фи нан сиј ски из ве штај 
сте чај ног управ ни ка сте чај ног ду жни ка Пред у зе ћем за 
тр го ви ну, услу ге и ин же ње ринг „Ђи пекс” д.о.о. у сте
ча ју Но ви Бе о град, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 10 б/II, од 
16. фе бру а ра 2017. го ди не.

II Одо бра ва се рас по де ла не на ми ре них тро шко ва 
сте чај ног по ступ ка у из но су од 1.133.455,74 ди на ра, у 
све му пре ма за вр шном ра чу ну и за вр шном из ве шта ју 
сте чај ног управ ни ка од 16. фе бру а ра 2017. го ди не.

III За кљу чу је се по сту пак сте ча ја над сте чај ним 
ду жни ком Пред у зе ћем за тр го ви ну, услу ге и ин же ње
ринг „Ђи пекс” д.о.о. у сте ча ју Но ви Бе о град, Бу ле вар 
Ми хај ла Пу пи на 10 б/II, ма тич ни број 17088238, ПИБ 
100200690.

IV По тра жи ва ње сте чај ног ду жни ка од сте чај ног 
ду жни ка Ак ци о нар ско дру штво Пин ки по љо при вред
но пред у зе ће Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских 
бри га да 1/II, ма тич ни број 8013993, ПИБ 100517562 
утвр ђе но у сте чај ном по ступ ку ко ји се во ди пред при
вред ним су дом у Срем ској Ми тро ви ци под бро јем 2. 
Ст. 190/2011, пре но си се на по ве ри о це сте чај ног ду
жни ка сра змер но њи хо вим утвр ђе ним по тра жи ва њи ма 
у скла ду са За кључ ком о утвр ђе ним по тра жи ва њи ма 
сте чај ног су ди је од 24. ок то бра 2012. го ди не, Ре ше њем 
о де ли мич ној де о би сте чај не ма се од 29. ок то бра 2013. 
го ди не ко је је по ста ло пра во сна жно 9. но вем бра 2013. 
го ди не, Ре ше њем о де ли мич ној де о би сте чај не ма се од 
8. ја ну а ра 2015. го ди не ко је је по ста ло пра во сна жно 27. 
ја ну а ра 2015. го ди не и Ре ше њем о глав ној де о би сте
чај не ма се од 10. но вем бра 2016. го ди не ко је је по ста ло 
пра во сна жно 22. де цем бра 2016. го ди не, не ис пла ће ни 
део по тра жи ва ња као по ве ри о ци ма III ис плат ног ре да 
на сле де ћи на чин:

1. SKAB Cor po ra tion Li mi ted, The 
Old Co urt ho u se, At hol Stre et, Do
u glas, Isle of Man, IMI ILD

50.312.947,46 78,3373%

2. Ban ca In te sa a.d. Бе о град, Ми
лен ти ја По по ви ћа 7б, 11070 
Но ви Бе о град

13.875.318,00 21,6039%

3. Божан а Ко ша рић, Са ве Ко ва че
ви ћа 7, Ко вин – Ба ва ни ште

34.958,02 0,0544%

4. Ре пу бли ка Ср би ја, Ми ни стар
ство фи нан си ја и при вре де, 
По ре ска упра ва, фи ли ја ла Но ви 
Бе о град 1, То шин бу нар 159, 
11000 Бе о град

2.789,73 0,0043%

64.226.013,21 100,0000%

V На ла же се сте чај ном управ нику да на кон пра
во сна жно сти ре ше ња о за кљу че њу сте чај ног по ступ ка 
и ис пла ти пре о ста лих сред ста ва уга си ра чун сте чај ног 
ду жни ка Пред у зе ћем за тр го ви ну, услу ге и ин же ње
ринг „Ђи пекс” д.о.о. у сте ча ју Но ви Бе о град, Бу ле вар 
Ми хај ла Пу пи на 10 б/II, код „Ban ca In te sa” а.d., 160
37332466 и ра чун код Вој во ђан ска бан ка а.д. – Но ви 
Сад, број 355000320051871929.

VI На ла же се Ре пу блич ком за во ду за ста ти сти ку 
да бри ше из ре ги стра о раз вр ста ва њу прав них су бје ка
та сте чај ног ду жни ка Пред у зе ћем за тр го ви ну, услу ге 
и ин же ње ринг „Ђи пекс”, д.о.о. у сте ча ју Но ви Бе о град, 
Ми хај ла Пу пи на 10 б/II са ма тич ним бро јем 17088238.

VII На ла же се Аген ци ји за при вред не ре ги стре 
да бри ше из ре ги стра при вред них су бје ка та сте чај ног 
ду жни ка Пред у зе ћем за за тр го ви ну, услу ге и ин же ње
ринг „Ђи некс” д.о.о., у сте ча ју Но ви Бе о град, Ми хај ла 
Пу пи на 10 б/II са ма тич ним бро јем 17088238.

VI II На ла же се Ми ни стар ству фи нан си ја По ре ска 
упра ва Бе о град, да из вр ши бри са ње сте чај ног ду жни ка 
Пред у зе ћем за за тр го ви ну, услу ге и ин же ње ринг „Ђи
пекс” д.о.о., у сте ча ју Но ви Бе о град, Ми хај ла Пу пи на 10 
б/II са ма тич ним бро јем 100200690 из сво је еви ден ци је.

IХ По пра во сна жно сти овог ре ше ња и по из ве шта
ју сте чај ног управ ни ка уз до ста ву уни ште них пе ча та, 
суд ће до не ти по себ но ре ше ње о раз ре ше њу ду жно сти 
сте чај ног управ ни ка Ми о дра га Пе тро ви ћа.

Х Ре ше ње об ја ви ти на огла сној та бли су да као и у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

3. Ст. број 358/2012 – Из При вред ног су да у Бе о
гра ду. 1708384

I Усва ја се пред лог пред ла га ча При вред но дру
штво за пра те ће де лат но сти у са о бра ћа ју Na no Cargo 
Lo gi stik д.о.о., Но ви Бе о град, Бу ле вар Зо ра на Ђин ђи ћа 
155а, ма тич ни број 20784075, ПИБ 107341097, за по
кре та ње сте чај ног по ступ ка над При вред но дру штво 
за пра те ће де лат но сти у са о бра ћа ју Na no Cargo Lo gi stik 
д.о.о., Но ви Бе о град, Бу ле вар Зо ра на Ђин ђи ћа 155а, ма
тич ни број 20784075, ПИБ 107341097.

II Отва ра се сте чај ни по сту пак над сте чај ним ду
жни ком При вред но дру штво за пра те ће де лат но сти у 
са о бра ћа ју Na no Car go Lo gi stik д.о.о., Но ви Бе о град, 
Бу ле вар Зо ра на Ђин ђи ћа 155а, ма тич ни број 20784075, 
ПИБ 107341097.

III Сте чај ни раз лог је трај ни ја не спо соб ност пла
ћа ња сте чај ног ду жни ка.

IV Име ну је се сте чај ни управ ник Ве сна Ми шко
вић из Бе о гра да, Вој во де Сте пе 35.

V По зи ва ју се по ве ри о ци да у ро ку од 120 да на 
од об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу сте чај ног по ступ ка 
у „Слу жбе ном гла сни ку Републике Србије”, при ја ве 
При вред ном су ду у Бе о гра ду сво ја обез бе ђе ња и нео бе
збе ђе на по тра жи ва ња пре ма сте чај ном ду жни ку, пи сме
ном при ја вом, под не том у два при мер ка, са при ло же
ним до ка зи ма о осно ва но сти по тра жи ва ња.

VI По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка, да од
мах ис пу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ној ма си.

VII Пр во по ве ри лач ко ро чи ште на ко ме ће се рас
пра вља ти о из ве шта ју о еко ном скофи нан сиј ском по ло
жа ју сте чај ног ду жни ка од ре ђу је се за 13. март 2017. го
ди не у 11,00 ча со ва, а ко је ће се одр жа ти у При вред ном 
су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца 210, спрат II.

VIII Испитно рочиште заказује се за 18. јул 2017. 
године у 10,00 часова, које ће се одржати у При вред ном 
су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца 210, спрат II.

IХ  Ре ше ње је об ја вље но на огла сној та бли су да 3. 
фе бру а ра 2017. го ди не.

3. Ст. број 8/2017 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 1708583

ПРИВРЕДНИСУДУЛЕСКОВЦУ

За ка зу је се ро чи ште за раз ма тра ње пред ло га Пла на 
ре ор га ни за ци је „МА КИ” ДОО у сте ча ју из То го чев ца и 
гла са ње по ве ри ла ца о Пла ну за 23. март 2017. го ди не са 
по чет ком у 11,00 ча со ва, у суд ни ци број 3, При вред ног 
су да у Ле сков цу, Бу ле вар осло бо ђе ња 2.

По ве ри о ци о Пла ну ре ор га ни за ци је мо гу гла са ти 
пи са ним пу тем или усме но на ро чи шту 23. марта 2017. 
го ди не у 11,00 ча со ва.

Са Пла ном ре ор га ни за ци је, по ве ри о ци ко ји ма 
План ре ор га ни за ци је ни је до ста вљен, мо гу се упо зна
ти у Пи сар ни ци ово га су да у вре ме ну од 9,00 до 13,00 
ча со ва сва ког рад ног да на у сед ми ци, а све до ро чи шта 
од ре ђе ног за гла са ње.

По ве ри о ци ко ји гла са ју пи са ним пу тем сво је из
ја шње ње до ста вља ју ове ре но пе ча том и пот пи са но од 
стра не ста ту тар ног за ступ ни ка или ли ца ко је има по
себ но пу но моћ је из да то од ста ту тар ног за ступ ни ка за 
по тре бе гла са ња.

По ве ри о ци ко ји се о Пла ну ре ор га ни за ци је бу ду 
из ја шња ва ли на ро чи шту мо гу се из ја сни ти пре ко ста
ту тар ног за ступ ни ка или пу но моћ ни ка ко ји има пу но
моћ је ста ту тар ног за ступ ни ка за по тре бе гла са ња.

По сту пак гла са ња пред ви ђен је члан 165. За ко на 
о сте ча ју.

6. Ст. број 18/2016 – Из При вред ног су да у Ле сков цу.
 1708476

При вред ни суд у Ле сков цу, сте чај ни су ди ја Рад ми
ла Алек сић, у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним ду жни ком 
При вред но дру штво „ДДА Ко цић” ДОО Ле ско вац, До
њи Бу ни брод, Ко че Ка пе та на б.б., МБ 20438398, ПИБ 
105707983 до нео је 3. фебруара 2017. го ди не, ре ше ње.

I Утвр ђу је се да је имо ви на сте чај ног ду жни
ка При вред но дру штво „ДДА Ко цић” ДОО Ле ско вац, 

До њи Бу ни брод, Ко че Ка пе та на б.б., не знат не вред но
сти, па се сте чај ни по сту пак над сте чај ним ду жни ком 
При вред но дру штво „ДДА Ко цић” ДОО Ле ско вац, До
њи Бу ни брод, Ко че Ка пе та на б.б., МБ 20438398, ПИБ 
105707983 отво рен ре ше њем ово га су да Посл. бр. 1. Ст. 
6/16 од 7. октобра 2016. године, за кљу чу је.

II На ла же се сте чај ном управ ни ку да унов чи имо
ви ну сте чај ног ду жни ка и оства ре ним сред стви ма по
кри је на ста ле тро шко ве и уко ли ко по по кри ћу на ста лих 
тро шко ва пре о ста ну сред ства та сред ства упла ти у бу
џет Ре пу бли ке Ср би је.

III Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку 
Републике Србије”.

1. Ст. број 6/2016 – Из При вред ног су да у Ле сков цу.
 1708377

ПРИВРЕДНИСУДУНИШУ

При вред ни суд у Ни шу и то сте чај ни су ди ја Го ран 
Кон тић, од лу чу ју ћи на пр вом по ве ри лач ком ро чи шту у 
по ступ ку сте ча ја над сте чај ним ду жни ком „Таxi Bo om 
Pre sti ge” д.о.о. из Ни ша, Обре но ви ће ва б.б., ТПЦ „Кал
ча”, 3 спрат, ла ме ла А, до нео је да на 21. фебруара 2017. 
го ди не, ре ше ње.

Утвр ђу је се да је имо ви на сте чај ног ду жни ка не
знат не вред но сти, па се за кљу чу је сте чај ни по сту пак 
над сте чај ним ду жни ком „Таxi Bo om Pre sti ge” д.о.о. из 
Ни ша, Обре но ви ће ва б.б., ТПЦ „Кал ча”, 3 спрат, ла ме
ла А, ма тич ни број 20376171, ПИБ 105480968, а ко ји 
по сту пак сте ча ја је отво рен ре ше њем овог су да 3 Ст. 
број 35/2016 од 12. јануара 2017. го ди не. 

На ста ли тро шко ви по ступ ка па да ју на те рет сте
чај не ма се сте чај ног ду жни ка, па се на ла же сте чај ном 
управ ни ку унов че ње евен ту ал не имо ви не ра ди на ми ре
ња на ста лих тро шко ва спро во ђе ња сте ча ја. 

От ка зу је се ис пит но ро чи ште за ка за но пред овим 
су дом за 20. јун 2017. го ди не са по чет ком у 11,00 ча со ва.

3. Ст. број 35/2016 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1708379

При вред ни суд у Ни шу, сте чај ни су ди ја Дра ган 
Здрав ко вић, у по ступ ку од лу чи ва ња по пред ло гу пред
ла га ча Пра во бра ни ла штва општине Алек си нац, за
ступ ни ка Oпш тине Алек си нац, за по кре та ње сте чај ног 
по ступ ка над ду жни ком Фуд бал ски клуб „На пре дак”, 
Алек си нац, 7. ју ла б.б., МБ 07153473, ПИБ 100313110, 
чи ји је за кон ски за ступ ник Ми о драг Мла де но вић из 
Алек син ца, ЈМБГ 2009950731324, до нео је 28. фебру
ара 2017. го ди не, ре ше ње.

1. Отва ра се стечаjни по сту пак над сте чај ним ду
жни ком Фуд бал ски клуб „На пре дак”, Алек си нац, 7. ју
ла б.б., МБ 07153473, ПИБ 100313110.

2. Сте чај ни раз лог је трај ни ја не спо соб ност пла
ћа ња.

3. За сте чај ног управ ни ка име ну је се Бу гар ски 
Звон ко из Ни ша.

4. По зи ва ју се по ве ри о ци да у ро ку од 120 да на, од 
да на об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу сте чај ног по ступ
ка над сте чај ним ду жни ком, у „Слу жбе ном гла сни ку 
Републике Србије”, при ја ве сво ја обез бе ђе на и нео бе
збе ђе на по тра жи ва ња пре ма сте чај ном ду жни ку, пи сме
ном при ја вом под не том овом су ду, у два при мер ка са 
при ло же ним до ка зи ма о осно ва но сти по тра жи ва ња. 
Све при ја ве под не те по ис те ку ро ка од 120 да на би ће 
од ба че не као не бла го вре ме не.

5. По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да од
мах ис пу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ном ду жни ку.

6. Пр во по ве ри лач ко ро чи ште за ка зу је се за 6. ап
рил 2017. го ди не, у 11,00 ча со ва, на ко је се са зи ва сед
ни ца скуп шти не по ве ри ла ца и по зи ва ју сви по ве ри о ци 
да истом при су ству ју у суд ни ци број 4, При вред ног су
да у Ни шу, Све то сав ска 7а.

7. Ро чи ште за ис пи ти ва ње по тра жи ва ња за ка зу је 
се за 13. септембар 2017. го ди не у 11,00 ча со ва, суд ни
ца број 4. При вред ног су да у Ни шу, Све то сав ска 7а.

8. Сте чај ни по сту пак је отво рен 28. фебруара 2017. 
го ди не и тог да на је ре ше ње ис так ну то на огла сној и 
елек трон ској та бли су да. 

1. Ст. број 33/2016 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1708479

ПРИВРЕДНИСУДУНОВОМСАДУ

При вред ни суд у Но вом Са ду, по сту па ју ћи по сте
чај ном су ди ји Сло бо дан ки Ком шић, у по ступ ку сте ча ја 
над ду жни ком Ci ne box 100 доо – у сте ча ју, Но ви Сад, 
Фу то шка 1/а/505 МБ 20156686 ПИБ 104383600 по оба
ве ште њу НБС од 26. маја 2016. го ди не и пред ло гу по
ве ри о ца Ин те са Ли зинг Бе о граД, Ца ра Уро ша 54 од 26. 
маја 2016. го ди не, до нео је 27. фебруара 2017. го ди не 
ре ше ње.
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чај ног управ ни ка од 24.02.2017. го ди не. 
Утвр ђу је се ко нач на на гра да сте чај ног управ ни ка 

у из но су од 283.621,13 ди на ра.
Утвр ђу је се ко нач на на кна да тро шко ва сте чај ног 

управ ни ка у из но су од 518.750,00 ди на ра. 
За кљу чу је се сте чај ни по сту пак над сте чај ним ду

жни ком Ci ne box 100 доо – у сте ча ју, Но ви Сад, Фу то
шка 1/а/505 МБ 20156686 ПИБ 104383600.

Ре ше ње о за кљу че њу сте чај ног по ступ ка ис ти че се 
на огла сну та блу При вред ног су да у Но вом Са ду дана 
27. фебруара 2017. го ди не.

2. Ст. број 338/2011 – Из Привредног суда у Новом 
Саду. АУ170153

При вред ни суд у Но вом Са ду, по су ди ји Сло бо дан
ки Ком шић, у по ступ ку сте ча ју  над ду жни ком Си мин 
доо за спољ ну и уну тра шњу тр го ви ну и ин же ње ринг 
Пе тро ва ра дин – у сте ча ју, Ар чи бал да Рај са 14, МБ 
08181365, ПИБ 100237572, од лу чу ју ћи о пред ло гу ду
жни ка од 26. децембра 2016. го ди не, до нео је да на 21. 
фебруара 2017. го ди не ре ше ње.

За ка зу је се за вр шно ро чи ште за 23. март 2017. го
ди не са по чет ком у 9,00 ча со ва. 

Ре ше ње о за ка зи ва њу за вр шног ро чи шта об ја вљу
је се на огла сној та бли су да да на 21. фебруара 2017. го
ди не и елек трон ској огла сној та бли да на 21. фебруара 
2017. го ди не.

2. Ст. број 95/2016 – Из Привредног суда у Новом 
Саду. АУ170206

При вред ни суд у Но вом Са ду, по су ди ји Сло бо
дан ки Ком шић у по ступ ку сте ча ја над ду жни ком Ro dić 
M&B Tr go vi na DOO No vi Sad у сте ча ју, Те ме рин ски 
пут 50, МБ 20170743, ПИБ 104459603, да на 27. фе бру а
ра 2017. го ди не, до но си сле де ће ре ше ње.

За ка зу је се за вр шно ро чи ште у по ступ ку сте ча
ја над сте чај ним ду жни ком Ro dić M&B Tr go vi na DOO 
No vi Sad у сте ча ју, Те ме рин ски пут 50, за 29. март 2017. 
го ди не са по чет ком у 9,00 ча со ва, ко је ће се одр жа ти се 
у рас прав ној са ли При вред ног су да у Но вом Са ду суд
ни ца број 7/при зе мље, Су тје ска 3. 

Ре ше ње о за ка зи ва њу за вр шног ро чи шта об ја вљу
је се на огла сној та бли су да са да ту мом 27. фебруара 
2017. го ди не и до ста вља „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу
бли ке Ср би је”, ра ди об ја вљи ва ња. 

2. Ст. број 1285/2012 – Из При вред ног суда у Но
вом Са ду. 1708332

При вред ни суд у Но вом Са ду , по су ди ји Сло бо
дан ки Ком шић, у по ступ ку утвр ђи ва ња по сто ја ња сте
чај ног раз ло га над ду жни ком Odr ža va nje Hi gi je na & 
Ha us maj stor д.о.о. Но ви Сад – у сте ча ју, Бу ле вар осло
бо ђе ња 76А МБ 20640359, ПИБ 106598335, од лу чу ју
ћи о пред ло гу по ве ри о ца Ве ле мај стор – НС Но ви Сад, 
Сом бор ска 28, ко га за сту па вла сник Све ти слав Но ва ко
вић, од 8. децембра 2016. го ди не, до нео је 13. фебруара 
2017. го ди не ре ше ње.

За ка зу је се за вр шно ро чи ште за 23. март 2017. го
ди не са по чет ком у 10,00 ча со ва. 

Ре ше ње о за ка зи ва њу за вр шног ро чи шта об ја вљу
је се на огла сној та бли су да 13. фебруара 2017. го ди не и 
елек трон ској огла сној та бли 13. фебруара 2017. го ди не.

2. Ст. број 92/2016 – Из При вред ног су да у Но вом 
Са ду. АУ170200

При вред ни суд у Но вом Са ду, по сту па ју ћи по сте
чај ном су ди ји Сло бо дан ки Ком шић, у по ступ ку сте ча
ја над ду жни ком ФИ ГРАД Ком па ни у сте ча ју Вр бас, 
Ње го ше ва б.б., МБ 8670544, ПИБ 100638240, по оба
ве ште њу НБС од 26. маја 2016. го ди не и пред ло гу по ве
ри о ца НЛБ бан ка а.д., Бе о град и Hypo Al pe Adria bank 
a.d., Београд, Булевар Ми хај ла Пу пи на 6 од 26. маја 
2016. го ди не, до нео је 23. фебруара 2017. го ди не сле
де ће ре ше ње.

За ка зу је се за вр шно ро чи ште у по ступ ку сте ча ја 
над сте чај ним ду жни ком ФИ ГРАД Ком па ни у сте ча ју 
Вр бас, Ње го ше ва б.б., за 27. март 2017. го ди не са по
чет ком у 9,00 ча со ва, ко је ће се одр жа ти се у рас прав ној 
са ли При вред ног су да у Но вом Са ду суд ни ца број 7/
при зе мље, Су тје ска 3. 

Ре ше ње о за ка зи ва њу за вр шног ро чи шта об ја вљу
је се на огла сној та бли су да са да ту мом 23. фебруар 
2017. го ди не и до ста вља „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу
бли ке Ср би је”, ра ди об ја вљи ва ња. 

2. Ст. број 10/2014 – Из При вред ног су да у Но вом 
Са ду. АУ170216

При вред ни суд у Но вом Са ду, су ди ја Ан дри јана Са
вић, у прав ној ства ри ту жи о ца 1. Град Но ви Сад, Жар
ка Зре ња ни на, 2. По слов ни про стор ЈП у ли кви да ци ји, 
На род ног фрон та 43, ко је за сту па Пра во бра ни ла штво 
гра да Но вог Сад, про тив ту же ног 1. Еуро парт не ри 021 
д.о.о. Но ви Сад, Те ме рин ска 42а, 2. Еуро конс трук ци је 
021 д.о.о., Но ви Сад, Вој во де Ми ши ћа 2 3. Ин тер ца са 
д.о.о. Но ви Сад, Вој во де Ми ши ћа 2 4. Ин тер ца са Ин
вест д.о.о., Но ви Сад, Вој во де Ми ши ћа 2 5. Фре е ланд 
НС д.о.о. Но ви Сад, Вој во де Ми ши ћа 2 6. Фре е ланд 
Ми ја но вић из град ња д.о.о. Но ви Сад, Вој во де Ми ши
ћа 2 6. Фрел ланд Ми ја но вић из град ња д.о.о. Но ви Сад, 
Вој во де Ми ши ћа 2 7. Ми ја но вић Ли ман ин вест д.о.о. 
Но ви Сад, Вој во де Ми ши ћа 2 8. Ми ја но вић Алек сан
дар, Но ви Сад, Вој во де Ми ши ћа 2, ра ди пре да је не по
крет но сти, вред ност пред ме та спо ра 10.000,00 ди на ра, 
12. де цем бра 2016. го ди не до нео је ре ше ње 12. де цем
бра 2016. го ди не ко јим је по ста вио при вре ме ног за ступ
ни ка ту же ном, Да не Ко раћ адво кат у Но вом Са ду, а у 
сми слу чла на 81. став 2. тач ка 4. и чл. 82. и 83. ЗППа.

При вре ме ни за ступ ник ће за сту па ти ту же ног у овом 
по ступ ку све док се ту же ни, ње гов за кон ски за ступ ник 
или пу но моћ ник не по ја ви пред су дом или док Ор ган ста
ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио ста ра те ља.

9. П. број 909/2016 – Из При вред ног су да у Но вом 
Са ду. 1708835

ПРИВРЕДНИСУДУПОЖАРЕВЦУ

При вред ни суд у По жа рев цу је да на 13. фебруара 
2017. го ди не у по ступ ку сте ча ја над „Ком па ни јом Ми
шић” АД из По жа рев ца, до нео сле де ће ре ше ње.

Усва ја се за вр шни ра чун са за вр шним из ве шта јем 
сте чај ног управ ни ка на дан 20. јануара 2017. го ди не, у 
по ступ ку сте ча ја над сте чај ним ду жни ком „Ком па ни јом 
Ми шић” д.о.о. у сте ча ју из По жа рев ца, Ло ле Ри ба ра 33.

утвр ђу је се да сте чај ни ду жник не ма имо ви ну 
па се над сте чај ним ду жни ком „Ком па ни јом Ми шић” 
д.о.о. у сте ча ју из По жа рев ца, Ло ле Ри ба ра 33, МБ 
06242103, ПИБ 100439508 по сту пак сте ча ја за кљу чу је 
без од ла га ња.

4 Ст. број 20/2016 – Из При вред ног су да у По жа
рев цу. АУ170214

упис у судски регистар
ПРИВРЕДНИСУДУКРАЉЕВУ

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
19/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 513200, ОШ „Мир ко То мић”, из Обре жа, 
по дат ке:

Упи су је се у суд ски ре ги стар, Бо јан То мић, в.д. ди
рек то ра.

Бри ше се из суд ског ре ги стра: Та ма ра Свр зић, ди
рек тор.

Фи. број 19/17 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170135

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
20/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 546601 ПС Кра ље во, по дат ке:

ЗУ Апо те ка Га ла фарм Но ви Па зар, осни ва огра нак 
ко ји ће по сло ва ти под на зи вом Га ла фарм број 2 Но
ви Па зар, Ду бро вач ка 100, де лат ност огран ка је 47.73, 
47.74 и 47.75 ди рек тор огран ка је Ру сте мо вић Ме ли та 
без огра ни че ња.

Фи. број 20/2017 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170133

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
16/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 59900 ОШ „Де сан ка Мак си мо вић”, Но ви 
Па зар, по дат ке:

Упи су је се Вил да на Ћур кић, в.д. ди рек то ра без 
огра ни че ња.

Бри ше се из ре ги стра Му нир Ша бо тић, ди рек тор.
Фи. број 16/2017 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170132

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
14/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 543300, по дат ке:

Здрав стве на уста но ва апо те ке „Алек сан дра” Тр
сте ник, Ву ка Ка ра џи ћа 58, обра зу је огра нак, и то: 

Огра нак за из да ва ње го то вих ле ко ва апо те ка „Алек сан
дра 3” Ми лу то вац, оп шти на Тр сте ник. Огра нак не ма 
свој ство прав ног ли ца, у прав ном про ме ту са тре ћим 
ли ци ма по ступ ке у окви ру прав ног и по слов ног су
бјек ти ви те та Здрав стве не уста но ве, под фир мом Здрав
стве не уста но ве и сво јим на зи вом. За оба ве зе огран ка 
на ста ле у прав ном про ме ту са тре ћим ли ци ма од го ва ра 
Здрав стве на уста но ва це ло куп ном сво јом имо ви ном. 
Де лат ност огран ка је: 47.73 – Про мет на ма ло ле ко ва 
и ме ди цин ских сред ста ва, ди је тет ских про из во да, од
ре ђе них вр ста ко зме тич ких и дру гих сред ста ва за за
шти ту здра вља, као и да ва ње ин фор ма ци ја и са ве та у 
ве зи са пра вил ном упо тре бом истих. Ли це за за сту па ње 
огран ка је Тер зић Ви о ле та, ди рек тор Здрав стве не уста
но ве, са нео гра ни че ним овла шће њи ма.

Фи. број 14/2017 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170131

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
13/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 535104, „Ма тић”, Кру ше вац, по дат ке:

Здрав стве на уста но ва апо те ке „Матић” Крушевац, 
Бријанова 5, обра зу је огра нак, и то: Огра нак за из да
ва ње го то вих ле ко ва апо те ка „Матић 3” Круше вац, 
Поручника Божидара 52. Огра нак не ма свој ство прав
ног ли ца, у прав ном про ме ту са тре ћим ли ци ма, по стује 
у окви ру прав ног и по слов ног су бјек ти ви те та Здрав
стве не уста но ве, под фир мом Здрав стве не уста но ве и 
сво јим на зи вом. За оба ве зе огран ка на ста ле у прав ном 
про ме ту са тре ћим ли ци ма од го ва ра Здрав стве на уста
но ва це ло куп ном сво јом имо ви ном. Де лат ност огран ка 
је: 47.73 – Про мет на ма ло ле ко ва и ме ди цин ских сред
ста ва, ди је тет ских про из во да, од ре ђе них вр ста ко зме
тич ких и дру гих сред ста ва за за шти ту здра вља, као и 
да ва ње ин фор ма ци ја и са ве та у ве зи са пра вил ном 
упо тре бом истих. Ли це за за сту па ње огран ка је Матић 
Љубиша, ди рек тор Здрав стве не уста но ве, са нео гра ни
че ним овла шће њи ма.

Фи. број 13/2017 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170130

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
142/2016 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 518500, по дат ке:

Фи нан сиј ска сред ства за рад Оп штин ске стам бе
не аген ци је обез бе ђу ју се из бу џе та оп шти не Вр њач ка 
Ба ња у укуп ном из но су упи са ног и упла ће ног основ
ног ка пи та ла од 1.005.000,00 ди на ра. Удео осни ва ча у 
основ ном ка пи та лу је сто од сто.

Но ве де лат но сти: 41.10 – Раз ра да гра ђе вин ских 
про је ка та; 42.11 – Из град ња пу те ва и ауто пу те ва; 43.11 
– Ру ше ње обје ка та; 43.12 – При пре ма гра ди ли шта; 
43.21 – По ста вља ње елек трич них ин ста ла ци ја и 70.22 
– Кон сул тант ске ак тив но сти у ве зи са по сло ва њем и 
оста лим упра вља њем.

Ра ни је упи са не де лат но сти: 64.19 оста ло мо не тар
но по сре до ва ње; 68.10 ку по ви на и про да ја вла сти тих 
не крет ни на; 68.20 из најм љи ва ње вла сти тих или из
најм ље них не крет ни на и упра вља ње њи ма; 68.32 упра
вља ње не крет ни на ма за на кна ду; 71.11 ар хи тек тон ска 
де лат ност; 71.12 ин же њер ске де лат но сти и тех нич ка 
са ве то ва ња; 73.11 де лат ност ре клам них аген ци ја; 73.20 
ис тра жи ва ња тр жи шта и ис пи ти ва ње јав ног мње ња; 
81.21 услу ге ре дов ног чи шће ња згра да и 81.22 услу ге 
оста лог чи шће ња згра да и опре ме.

Упи су је се Бра ни слав Бе жа но вић, в.д. ди рек то ра, 
без огра ни че ња и Зо ран Ра јић, за ме ник ди рек то ра, без 
огра ни че ња. 

Бри ше се Зо ран Ра јић, в.д. ди рек то ра, без огра ни
че ња.

Фи. број 142/2017 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170129

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
133/2016 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 531100, Ви со ка шко ла стру ков них сту ди
ја за вас пи та че, Кру ше вац, по дат ке:

Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че из 
Кру шев ца, вр ши про ме ну ли ца овла шће ног за за сту па
ње та ко да се из ре ги стра бри ше до са да шњи ди рек тор 
Алек сан дар Ва сић, а упи су је Зо ри ца Ду ко вић са истом 
функ ци јом, без огра ни че ња.

Фи. број 133/2017 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170128
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При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 

129/2016 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 540300, ЗУ Апо те ка Три фу но вић, Тр сте
ник, по дат ке:

ЗУ Апо те ка „Три фу но вић” Тр сте ник из Тр сте ни ка, 
Ву ка Ка ра џи ћа 7, из вр ши ла је у суд ски ре ги стар упис 
по ступ ка по кре та ња ли кви да ци је.

Фи. број 129/2018 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170126

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
8/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло
шку број 527009 ЗУ Апо те ка „Јас фарм” по дат ке.

Апо те ка „Јас фарм”, из Кра ље ва, Вој во де Сте пе 15, 
осни ва огра нак Апо те ка под на зи вом „Јасмфарм 10” са 
се ди штем у Ма та ру шкој Ба њи, Жич ка 59, де лат ност 
огран ка је 47.73, 47.74. 47.75 и 47.29 док је ди рек тор 
огран ка Ја сна Јо ва но вић Му ши кић без огра ни че ња.

Фи. број 8/2017 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170144

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
1/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло
шку број 537400 ПУ „Чу пе рак” Кра ље во по дат ке.

Вр ши се про ме на на зи ва у пред школс кој уста но ви, 
та ко да ће по сло ва ти под на зи вом Пред школ ска уста но
ва „Чу пе рак” Кра ље во, То пли це Ми ла на 15/у.

Фи. број 1/2017 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170138

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
143/2016 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 55900 Уста но ва „Де чи ји вр тић” Ћи ће вац, 
по дат ке.

Уста но ва „Де чи ји вр тић” Ћи ће вац, Д. Об ра до ви ћа 
3, вр ши упис у суд ски ре ги стар про ме не функ ци је ли ца 
овла шће ног за за сту па ње та ко да до са да шњи ди рек тор 
Га зи ба рић Са ша је раз ре шен ду жно сти исте а име но ван 
за в.д. ди рек то ра уста но ве без огра ни че ња.

Фи. број 143/2016 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170140

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
5/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло
шку број 511900, Ма шин ска шко ла Ра шка, по дат ке:

Ма шин ска шко ла са п.о. Ра шка – Омла дин ски цен
тар б.б., – Ра шка, вр ши про ме ну ли ца овла шће ног за 
за сту па ње, упи су је се вр ши лац ду жно сти Ма ри ја Ми
ли ће вић, бри ше се Го ран Ву ја нац ди рек тор шко ле.

Фи. број 5/17 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170142

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
11/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 530201 по дат ке.

ЗУ Ме ди ка мент Но ви Па зар, Сте ва на Не ма ње 56, 
осни ва огра нак под на зи вом Апо те ка „Ме ди ка мент 3” 
са се ди штем у Но вом Па за ру, Јо ша нич ки кеј 5, де лат
ност огран ка је 47.25, 47.29 – 47.73 – 47.74  47.75 – док 
су овла шће на ли ца у огран ку Са до вић Сма ил и Сел мо 
као ди рек тор и за ме ник ди рек то ра без огра ни че ња.

Фи. број 11/2017 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170148

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
18/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 55800 Дом за де цу „Је фи ми ја” Кру ше
вац, по дат ке:

Ја сми на Ми јај ловћ Илић до са да шњи вр ши лац ду
жно сти ди рек то ра, име но ва на је на ду жност ди рек то ра 
До ма за де цу „Је фи ми ја”.

Фи. број 18/2017 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170136

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
6/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло
шку број 523400, Ре ги о нал но по зо ри ште Нови Па зар, 
по дат ке:

1) Раз ре ша ва се Ан ђе ла Ма рић ду жно сти ди рек то
ра Ре ги о нал ног по зо ри шта Но ви Па зар.

2) Име ну је се Се а де тин Му је зи но вић за вр ши о ца ду
жно сти ди рек то ра Ре ги о нал ног по зо ри шта Но ви Па зар.

Фи. број 6/17 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170143

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
2/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло
шку број 5800 ПС Кра ље во, по дат ке:

Јав на уста но ва Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Кра ље ва 
Трг срп ских рат ни ка 25, Кра ље во, вр ши упис у суд ски 
ре ги стар про ме ну ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко 
да се бри ше Дра ган Ра ји чић ди рек тор без огра ни че ња, 
а упи су је Ана Ми ро са вље вић ди рек тор без огра ни че ња.

Фи. број 2/2017 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170137

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
17/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 59000 ОШ „Бран ко Ра ди че вић”, Кру ше
вац, по дат ке.

Вр ши упис у суд ски ре ги стар про ме ну ли ца овла
шће ног за за сту па ње та ко да се бри ше Ди ја на Ки та но
вић, а упи су је се в.д. ди рек то ра Дра га на Иван ко вић.

Фи. број 17/2017 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170149

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
4/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло
шку број 55900 по дат ке.

Уста но ва за пред школ ско вас пи та ње и обра зо ва ње 
де це „Де чи ји вр тић” из Ћи ћев ца вр ши упис у суд ски 
ре ги ста р про ме ну ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко 
да се бри ше до са да шњи в.д. ди рек тор Га зи ба рић Са ша, 
а упи су је ди рек тор Ве сна Жив ко вић.

Фи. број 4/2017 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170141

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
144/2016 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 546101 Огра нак ауто шко ла Dèrsan TT 
Tu tin, по дат ке.

На осно ву Школ ског од бо ра Сред ње шко ле Ту
тин 19, од 8. де цем бра 2016. го ди не осни ва се Огра нак 
Сред ње шко ле у Ту тин, под на зи вом:

Ауто шко ла Дер сан ТТ са се ди штем у но вим про
сто ри ја ма, у Ле њи но вој 26 у Ту ти ну.

Фи. број 144/2016 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170139

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
10/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 546001 ПС Кра ље во, по дат ке.

Упис у суд ски ре ги стар огран ка Здрав стве на уста
но ве са овла шће њи ма у прав ном про ме ту.

Фир ма и се ди ште: Здрав стве на уста но ва „МГ 
Пхарм” Но ви Па зар, Ме ше Се ли мо ви ћа б.б.

Огра нак „МГ Пхарм 1” Но ви Па зар, АВ НОЈа б.б.
За ступ ник огран ка; Ке мал Гу си њац, ЈМБГ 

0606991784336, 
Огра нак не ма свој ство прав ног ли ца, а у прав ном 

про ме ту са тре ћим ли ци ма исту па у име и за ра чун 
здрав стве не уста но ве.

Уста но ва нео гра ни че но од го ва ра за оба ве зе пре ма 
тре ћим ли ци ма ко је на ста ну у по сло ва њу ње ног огран
ка. Де лат но сти:

47.25 – Тр го ви на на ма ло пи ћи ма у спе ци ја ли зо ва
ним про дав ни ца ма.

47.29 – Оста ла тр го ви на на ма ло хра ном у спе ци ја
ли зо ва ним про дав ни ца ма

47.73 – Тр го ви на на ма ло фар ма це ут ским про из
во ди ма у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма – апо те ка ма

47.74 – Тр го ви на на ма ло ме ди цин ским и ор то пед
ским по ма га ли ма у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма

47.75 – Тр го ви на на ма ло ко зме тич ким и то а лет
ним про из во ди ма у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма.

Фи. број 10/2017 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170146

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 9/2017 
упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло шку број 
543702 Апо те ка „Ђу ро вић” Кра ље во, по дат ке.

Апо те ка „Ђу ро вић” из Кра ље ва осни ва огра нак 
под фир мом „Ђу ро вић 3” са се ди штем у Ма та ру шкој 

Ба њи, Жич ка 14, де лат ност огран ка је 4229, 4773, 4774 
и 4775, док ће огра нак у прав ном про ме ту за сту па ти 
Дра га на Ђу ро вић и Не ма ња Ђу ро вић обо је из Кра ље ва.

Фи. број 9/2017 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170145

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
12/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском 
уло шку број 540805, по дат ке:

Здрав стве на уста но ва апо те ка „Ан ђе ла” Кру ше
вац, До сто јев ска 61аб, обра зу је огра нак и то: Огра нак 
за из да ва ње го то вих ле ко ва апо те ка „Ан ђе ла 8” Кру ше
вац, Бри ја но ва 19. Огра нак не ма свој ство прав ног ли ца, 
у прав ном про ме ту са тре ћим ли ци ма по слу је у окви ру 
прав ног и по слов ног су бјек ти ви те та Здрав стве не уста но
ве, под фир мом Здрав стве не уста но ве и сво јим на зи вом. 
За оба ве зе Огран ка на ста ле у прав ном про ме ту са тре ћим 
ли ци ма од го ва ра Здрав стве на уста но ва це ло куп ном сво
јом имо ви ном. Де лат ност Огран ка је: 47.73 – Про мет на 
ма ло ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва, ди је тет ских про
из во да, од ре ђе них вр ста ко зме тич ких и дру гих сред ста ва 
за за шти ту здра вља, као и да ва ње ин фор ма ци ја и са ве та 
у ве зи са пра вил ном упо тре бом истих. Ли це за за сту па
ње Огран ка је Пер че вић Дра ги ца, ди рек тор Здрав стве не 
уста но ве, са нео гра ни че ним овла шће њи ма.

Фи. број 12/2017 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ170147

ПРИВРЕДНИСУДУНИШУ

При вред ни суд у Ни шу Ре ше њем Фи. број 28/2017 
упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку 
број 529 по дат ке:

Јавна установа Туристичка организација Пирот, врши 
упис промене делатности огранка Туристичке агенције 
Туристичке организације Пирот тако што уписује: 

–79.11 – делатност путничких агенција.
Фи. број 28/2017 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1708462

При вред ни суд у Ни шу ре ше њем Фи. број 20/2017 
упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку 
број 12600, по дат ке: 

Основ на шко ла „Вук Ка ра џић” Ниш вр ши про ме
ну ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко што се бри ше 
Јан ко вић Да ни е ла као ди рек тор, а упи су је се Шу кле та 
Бо ри слав као ВД ди рек то ра, са овла шће њи ма без огра
ни че ња.

Фи. број 20/2017 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1708464

При вред ни суд у Ни шу, ре ше њем Фи. број 21/2017 
упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку 
број 5128, по дат ке:

Здрав стве на уста но ва Апо те ка „Жал фи ја” Свр љиг 
вр ши упис огран ка ко ји ће по сло ва ти под на зи вом Апо
те ка „Жал фи ја При бој”, Не ма њи на 53, При бој.

Ши фре де лат но сти: 47.73; 47.74; 47.75.
Ли це овла шће но за за сту па ње: Ста мен ко вић Де јан, 

овла шће ни фар ма це ут за за сту па ње без огра ни че ња.
Фи. број 21/2017 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1708467

При вред ни суд у Ни шу, ре ше њем Фи. број 19/2017 
упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку 
број 1210, по дат ке:

Пред школ ска уста но ва „Ла не” Алек си нац, вр ши 
про ме ну ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко што се бри
ше Мар ко вић Би ља на као в.д. ди рек то ра, а упи су је се Ви
о ле та По по вић као ди рек тор, ко ја је овла шће на за за сту
па ње нео гра ни че но у окви ру ре ги стро ва не де лат но сти.

Фи. број 19/2017 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1708469

При вред ни суд у Ни шу ре ше њем Фи. број 25/2017 
упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку бр. 
57, по дат ке:

Дом здра вља Штрп це вр ши про ме ну ли ца овла
шће ног за за сту па ње та ко што се бри ше Са ша Ча на ће
вић као в.д. ди рек то ра, а упи су је се Са ша Кр сти чић као 
в.д. ди рек то ра.

Фи. број 25/2017  –Из При вред ног су да у Нишу.
 1708473
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При вред ни суд у Ни шу ре ше њем Фи. број 29/2017 

упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку бр. 
1374/2, по дат ке:

Основ на шко ла „Ми лан Ра кић” Ба бин Мост вр ши 
про ме ну ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко што се 
бри ше Ра до је вић Ду шан ка као в.д. ди рек то ра, а упи су је 
се Пе тро вић Жар ко као ди рек тор.

Фи. број 29/2017 – Из При вред ног су да у Нишу.
 1708475

При вред ни суд у Ни шу ре ше њем Фи. број 26/2017 
упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку бр. 
596, по дат ке:

Пред школ ска уста но ва „Ко ли бри”, Ко ре ти ште вр
ши про ме ну ли ца овла шће ног за заступање та ко што се 
бри ше Мак си мо вић Вла дан као ди рек тор, а упи су је се 
Ак сић Не вен ка као в.д. ди рек то ра.

Фи. број 26/2017 – Из При вред ног су да у Нишу.
 1708477

При вред ни суд у Ни шу Ре ше њем Фи. број 24/2017, 
упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку бр. 
51, по дат ке:

На род на би бли о те ка „Ра ка Дра и нац”, Бла це, вр
ши про ме ну ли ца овла шће ног за за ступа ње та ко што се 
бри ше То пли ца Ђо ко вић као вр ши лац ду жно сти ди рек
то ра, а упи су је се Сла ви ца Па вли че вић као ди рек тор.

Фи. број 24/2017 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1708471

ПРИВРЕДНИСУДУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

При вред ни суд у Срем ској Ми тро ви ци, ре ше њем 
Фи. број 3/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги
стар ском уло шку број 568 Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
Оп шти не Пе ћин ци, по дат ке:

Од лу ком Скуп шти не оп шти не Пе ћин ци, број 011
132/20161 од 28. октобра 2016. го ди не је осно ва на Ту
ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не Пе ћин ци, ра ди про мо
ци је ту ри зма и у ци љу уна пре ђе ња и раз во ја ту ри зма, 
очу ва ња и за шти те ту ри стич ких вред но сти на те ри то
ри ји оп шти не Пе ћин ци, ли це овла шће но за за сту па ње 
је Љу би ца Бо шко вић из Ога ра.

Фи. број 3/2017 – Из При вред ног су да у Срем ској 
Ми тро ви ци. АУ170211

При вред ни суд у Срем ској Ми тро ви ци, ре ше њем 
Фи. број 21/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги
стар ском уло шку број 1902603 Здрав стве на уста но
ва апо те ка „Дин чић”, Огра нак 3 Сремска Ми тро ви ца, 
Кра ља Пе тра Пр вог 3, по дат ке:

Про ме на се ди шта Огран ка 3 ЗУ Апо те ка „Дин чић” 
Сремска Ми тро ви ца, се ди ште се на ла зи у Сремској 
Ми тро ви ци, Кра ља Пе тра Пр вог 3.

Фи. број 21/2017 – Из При вред ног су да у Срем ској 
Ми тро ви ци. АУ170203

При вред ни суд у Срем ској Ми тро ви ци, ре ше њем 
Фи. број 19/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги
стар ском уло шку број 1839104 „Ла ра Фарм” Вој ка, 
Ца ра Ду ша на 46, по дат ке:

Огла ша ва мо да ЗУА Ла ра Фарм из Вој ке, Ца ра Ду
ша на 4б, на осно ву од лу ке ди рек то ра осни ва Огра нак 
4, ко ји се на ла зи у Ста рој Па зо ви у Ули ци Ћи ри ла и 
Ме то ди ја 14.

Фи. број 19/2017 – Из При вред ног су да у Срем ској 
Ми тро ви ци. АУ170207

При вред ни суд у Сме де рев ској Ми тро ви ци, ре
ше њем Фи. број 2/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у 
ре ги стар ском уло шку број I633 ОШ „Јо ван По по вић” 
Ин ђи ја, Кра ља Пе тра I б.б., по дат ке:

Про ме на ли ца овла шће ног за за сту па ње.
Упи су је се: Пе тро вић Ми ли ца, вр ши лац ду жно сти 

ди рек то ра, са нео гра ни че ним овла шће њи ма.
Бри ше се: Бор ка По по вић, ди рек тор.
Фи. број 2/2017 – Из При вред ног су да у Срем ској 

Ми тро ви ци. АУ170212

При вред ни суд у Сме де рев ској Ми тро ви ци, ре ше
њем Фи. број 16/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у 
ре ги стар ском уло шку број 192, Тех нич ка шко ла „Ми
хај ло Пу пин” Ин ђи ја, по дат ке:

Про ме на ли ца овла шће ног за за сту па ње.
Упи су је се: Мла де но вић Дра га на, вр ши лац ду жно

сти ди рек то ра, са нео гра ни че ним овла шће њи ма.
Бри ше се: Спа хић Де јан, ди рек тор.
Фи. број 16/2017 – Из При вред ног су да у Срем ској 

Ми тро ви ци. АУ170209

При вред ни суд у Сме де рев ској Ми тро ви ци, ре ше
њем Фи. број 18/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре
ги стар ском уло шку број 19031 Оп шта бол ни ца Срем
ска Ми тро ви ца, Ста ри шор 65, по дат ке:

Упис др Жив ка Вр це ља као ди рек тор Оп ште бол
ни це Срем ска Ми тро ви ца, а прим. др Ду шка Ма џи ћа 
као вр ши о ца ду жно сти за ме ни ка ди рек то ра Оп ште 
бол ни це Срем ска Ми тро ви ца.

Фи. број 18/2017 – Из При вред ног су да у Срем ској 
Ми тро ви ци. АУ170208

При вред ни суд у Сме де рев ској Ми тро ви ци, ре
ше њем Фи. број 11/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар, 
у ре ги стар ском уло шку број 570 Здрав стве на уста но ва 
апо те ка „Дан” Срем ска Ми тро ви ца, Бу ле вар Кон стан
ти на Ве ли ког 1, по дат ке:

Здрав стве на уста но ва апо те ка „Дан” из Срем ске 
Ми тро ви це, Бу ле вар Кон стан ти на Ве ли ког 1, осни ва 
ор га ни за ци о ни део огра нак, чи је пу но по слов но име је: 
Здрав стве на уста но ва огра нак Апо те ка дан 8 у Ман ђе
ло су, Пин ки је ва б.б., се ди ште огран ка је у Ман ђе ло су, 
Пин ки је ва б.б.

Ли це овла шће но за за сту па ње је Ра ко вић Све тла на 
из Срем ске Ми тро ви це, Рад нич ки пут б.б.

Фи. број 11/2017 – Из При вред ног су да у Срем ској 
Ми тро ви ци. АУ170210

ПРИВРЕДНИСУДУУЖИЦУ

При вред ни суд у Ужицу, ре ше њем Фи. број 
18/2017 од 23. фебруара 2017. го ди не упи сао је у суд
ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло шку број 5952100, 
Здрав стве на уста но ва Апо те ка „Кр шен ко вић” Ужи це, 
Ди ми три ја Ту цо ви ћа 98, по дат ке:

Упи са на је про ме на адре се се ди шта огран ка Апо
те ка „Кр шен ко вић 24”, Кра ље во, та ко да но ва адре са 
гла си: ули ца Хај дук Вељ ко ва 57, Кра ље во.

Фи. број 18/17 – Из При вред ног су да у Ужицу.
 АУ170124

При вред ни суд у Ужи цу, ре ше њем Фи. број 20/17 
од 1. мар та 2017. го ди не упи са о  је у суд ски ре ги стар, 
у ре ги стар ском уло шку број 1204900, За ви чај ни му зеј 
При бој, по дат ке:

Упи су је се Са во Де ри ко њић, ди пло ми ра ни ар хе о
лог, ЈМБГ 1608956710598, ди рек тор са нео гра ни че ним 
овла шће њи ма, на ман дат ни пе ри од од че ти ри го ди не, 
по чев од 27. фе бра у ра 2017. го ди не.

Фи. број 20/17 – Из При вред ног су да у Ужи цу.
 1708330

обавештења правних и 
физичких лица

Ре ги стру је се од лу ка о по кре та њу по ступ ка ли кви
да ци је Здравствене установе апотеке „Хуманус Г”
Суботица, Пе те фи Шан до ра 6, и име но ва ње Гу би чак 
Еве за ли кви да ци о ног управ ни ка.

По зи ва ју се по ве ри о ци да при ја ве сво ја по тра жи
ва ња на адре су Здрав стве не уста но ве Апо те ке „Ху ма
нус Г” Су бо ти ца, Пе те фи Шан до ра 6. 

Уко ли ко по ве ри о ци не при ја ве сво ја по тра жи ва ња 
у ро ку од 90 да на од да на об ја вљи ва ња ре ги стра ци
је од лу ке о по кре та њу по ступ ка ли кви да ци је, иста ће 
бити пре клу ди ра на.  АУ170204

ПредјавнимбележникомМилицомДрагутино
вићуБачкојПаланциу то ку је оста вин ски по сту пак 
бр. УПП 4632016, О. 700/16 ко ји се во ди иза пок. Дан 
Јо жеф Иштва на ро ђе ног 13. јула 1949. го ди не у Бач ком 

Со кол цу, ЈМБГ 1307949820086, бив. из Бо ђа на, Бран
ка Ра ди че ви ћа 1, ко ји је умро у Сом бо ру, 3. ју ла 2016. 
го ди не,  без за ве шта ња, а ка ко ни је по зна то ко су на
след ни ци иза оста ви о ца, то се по зи ва ју на след ни ци иза 
пок. Дан Јо жеф Иштва на ро ђе ног 13. јула 1949. го ди не 
у Бач ком Со кол цу, ЈМБГ 1307949820086, бив. из Бо ђа
на, да се при ја ве јав ном бе ле жни ку у ро ку од го ди ну 
да на од да на об ја вљи ва ња огла са. 1708374

Пред јавним бележником Милицом Драгути
новић у Бачкој Паланци у то ку је оста вин ски по
сту пак број УПП 6522016, О. 777/16 ко ји се во ди иза 
пок. Ни ко лић Ми ле Кр ста на ро ђе ног у Обров цу, ЈМБГ 
2805953800158, бив. из Обров ца, Змај Јо ви на 23, ко ји 
је умро у Апа ти ну, 22. фе бру а ра 2016. го ди не, без за ве
шта ња, а ка ко ни је по зна то ко су на след ни ци иза оста
ви о ца, то се по зи ва ју на след ни ци иза пок. Ни ко лић Ми
ле Кр ста на ро ђе ног у Обров цу, ЈМБГ 2805953800158, 
бив. из Обров ца, Змај Јо ви на 23, ко ји је умро у Апа
ти ну, 22. фе бру а ра 2016. го ди не, да се при ја ве јав ном 
бе ле жни ку у ро ку од го ди ну да на од да на об ја вљи ва ња 
огла са. 1708382

Јавни извршитељЈаснаБрчкаловићиме но ва
на за под руч је Ви шег су да у Но вом Са ду, и При вред ног 
су да у Но вом Са ду, при ме ном чла на 81. став 2. тач ка 
4. и чл. 82. и 83. За ко на о пар нич ном по ступ ку, по ста
вља при вре ме ног за ступ ни ка из вр шним ду жни ци ма 
Да мја нац Ве ри ци из Но вог Са да, Сло бо да на Ба ји ћа 4 
и Дин чић Или ји из Фу то га, Ра ко вач ка 14, са да на не по
зна тој адре си, у лич но сти Ра до ше вић Ви о ле те, адво ка
та из Но вог Са да, ко ји ће шти ти ти ин те ре се из вр шних 
ду жни ка у овој прав ној ства ри ко ја се во ди пред овим 
јав ним из вр ши те љем под посл. бр. И.И. 37/2015 и ко ји 
ће за сту па ти из вр шне ду жни ке све док се из вр шни ду
жни ци не по ја ве пред овим из вр ши те љем. 1708387

Ре ги стру је се од лу ка о по кре та њу по ступ ка ли кви
да ци је Туристичке организације Општине Ада – у
ликвидацији и име но ва ње Ми ла на Ра до њи ћа за ли
кви да ци о ног управ ни ка.

По зи ва ју се по ве ри о ци да при ја ве сво ја по тра жи
ва ња на адре су Ту ри стич ке ор га ни за ци је оп шти не Ада 
– у ли кви да ци ји на адре су, Ада, Трг осло бо ђе ња 1. Уко
ли ко по ве ри о ци не при ја ве сво ја по тра жи ва ња у ро ку 
од 90 да на, од но сно до 1. апри ла 2017. године, иста ће 
би ти пре клу ди ра на. 1708732

На сед ни ци одр жа ној 27. фе бру а ра 2017. го ди не, 
Скуп шти на оп шти не Ра шка, као ор ган Осни ва ча, оп
шти не Ра шка, до не ла је Од лу ку број 06VI II5/20175 
од 27. фе бру а ра 2017. го ди не о сма ње њу основ ног 
ка пи та ла Туристичкоспортске организације „Ра
шка” а чи ји је оп шти на осни вач. Са гла сно Од лу ци, 
ка пи тал ко ји је унет при ли ком осни ва ња уста но ве у 
из но су од 147.563.869,10 ди на ра, сма њу је се за из нос 
од 41.299.080,00 ди на ра, та ко да на кон ума ње ња њен 
основ ни ка пи тал из но си 106.264.789,10 ди на ра.

По зи ва ју се по ве ри о ци Ту ри стич коспорт ске ор га
ни за ци је „Ра шка” да у ро ку од три ме се ца од да на об
ја вљи ва ња огла са при ја ве евен ту ал на по тра жи ва ња, у 
скла ду са за ко ном. 1708664

неважеће исправе
–ЛИЧНЕКАРТЕ–

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 205135778/16 од 28.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000156455 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Ку зма но вић Ра до мир, Бра дић, Ло зни ца.

  01/001616/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 205133938/16 од 28.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005655199 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Ан дрић Алек сан дра, Гор њи До брић, Ло зни ца.

  01/001617/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 205134640/16 од 28.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005998345 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Ма тић Де јан, Тр шић, Тр шић.  01/001618/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 205136119/16 од 28.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007634886 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Мар ко вић Слав ко, Ба ња Ко ви ља ча, Ба ња Ко
ви ља ча.  01/001619/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 205132719 од 28.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003946461 из да та од ПС Ло зни
ца на име Об ра до вић Вла ди мир, Клуп ци, Ло зни ца.  01/001620/17
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Ре ше њем ПС Ло зни ца број 205133585/16 од 28.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006590301 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Алим пић Дар ко, Стра жа, Ло зни ца.

  01/001621/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 2051552/17 од 10.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005810539 из да та од ПС 
Ло зни ца на име Трип ко вић Зо ран, Тр бу шни ца, Ло зни ца.

  01/001622/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 205136891/16 од 31.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003545315 из да та од 
ПС Ло зни ца на име Стан ко вић Је ле на, Лип нич ки шор, Лип нич
ки Шор.  01/001623/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11457/2016 од 29.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000337192 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Цур но вић Ма ри ја, Чан та вир, Су бо ти ца.

  01/001624/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11456/2016 од 29.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003030040 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Че ке Кла ра, Па лић, Су бо ти ца.  01/001625/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 2051455/16 од 29.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006985085 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Ву кај ло вић Ма ри ја, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001626/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11454/16 од 29.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004427734 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Ив ко вић Ани ца, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001627/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11453/16 од 28.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000381707 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Сто јиљ ко вић Иви ца, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001628/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11452/16 од 28.12.2016. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000406999 из да та од ПУ Су
бо ти ца на име Сан то Ро берт, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  01/001629/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11451/2016 од 28.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000407913 из да та од ПУ 
Су бо ти ца на име Си мић Го ран, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  01/001630/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11450/2016 од 28.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007150928 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Стан ко вић Ми лош, Ста ри Жед ник, Су бо ти ца.

  01/001631/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11449/2016 од 27.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007687471 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Лу ка че вић Це ци ли ја, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001632/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11448/16 од 27.12.2016. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003977841 из да та од ПУ Су
бо ти ца на име Ку ри на Јо жеф, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  01/001633/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11447/16 од 27.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007972663 из да та од ПУ Су
бо ти ца на име Ла њи Ма риа, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  01/001634/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11446/2016 од 27.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000287904 из да та од ПУ 
Су бо ти ца на име Ре хак Хе ле на, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  01/001635/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11445/16 од 26.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006002044 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Сла вић Ми ро слав, Па лић, Су бо ти ца.

  01/001636/17
Ре ше њем ПС Ириг број 205.14980/16 од 21.12.2016. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000023890 из да та од ПС 
Ириг на име Га јић Сла во љуб, Тур ско бр до, Ириг.  01/001637/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11444/16 од 26.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005298593 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Тар но ки Ти бор, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001638/17
Ре ше њем ПУ Ша бац број 2051614/17 од 11.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00288590 из да та од ПУ 
Ша бац на име Ра ше вић Сла ђе на, Ша бац, Ша бац.  01/001639/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 205161317 од 11.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007087490 из да та од ПУ 
Ша бац на име Пар то њић Та ња, Ша бац, Ша бац.  01/001640/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 205169/17 од 10.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004991540 из да та од ПУ Ша
бац на име Жи ва но вић де јан, Та ба но вић, Ша бац.  01/001641/17

Ре ше њем ПС Мај дан пек број 2051227/16 од 27.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 65787 из да та од ПС 
Мај дан пек на име Тра и ло вић Ол ги ца, Мај дан пек, Мај дан пек.

  01/001642/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 20511442/2016 од 26.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005352515 из да та од ПУ 
Су бо ти ца на име Киш Ер же бет, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  01/001643/17

Ре ше њем ПС Бе о чин број 2052117 од 06.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003922720 из да та од ПС Бе
о чин на име Ми тро вић Ср ђан, Че ре вић, Бе о чин.  01/001644/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11441/2016 од 26.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008522539 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Вла и са вље вић Ду шан, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001645/17
Ре ше њем ПС Вла ди чин Хан број 205137/16 од 22.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00388694 из да та од 
ПС Вла ди чин Хан на име Ме ме ти Ева, Вла ди чин Хан, Вла ди чин 
Хан.  01/001646/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11440/16 од 26.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008319312 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Ни ко лић Да ли бор, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001647/17
Ре ше њем ПС То по ла број 2054/17 од 10.01.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007341452 из да та од ПС То
по ла на име Бо жић Нов ка, Кло ка, То по ла.  01/001648/17

Ре ше њем ПС Ста ра Па зо ва број 205.4456/16 од 29.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006720490 из да та од 
ПС Ста ра Па зо ва на име Нин ко вић Ду шан ка, Ста ра Па зо ва, Ста
ра Па зо ва.  01/001649/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 20512/17 од 05.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008138604 из да та од ПУ 
Ча чак на име Пе тро ни је вић Ле ла, Ба лу га, Ча чак.  01/001650/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 20513/17 од 05.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004368767 из да та од ПУ 
Ча чак на име До ста нић Ми лан, Ате ни ца, Ча чак.  01/001651/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 20518/17 од 05.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004670530 из да та од 
ПУ Ча чак на име Ар со вић Ми ло ран ка, Ча чак, Ча чак.  
01/001652/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 20519/17 од 06.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007669249 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ђе нић Де јан, Ча чак, Ча чак.  01/001653/17

Ре ше њем ПС Жа ба ри број 2053223/17 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003116503 из да та од ПС 
Жа ба ри на име Мар ко вић Ча слав, Бр зо хо де, Жа ба ри.  01/001654/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 20511438/2016 од 26.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 001319249 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Кар даш Са би на, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001655/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11437/16 од 26.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002954155 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Бра шо ван Ру жи ца, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001656/17
Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 205196/17 од 10.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006165080 из да та од 
ПС Ве ли ка Пла на на име Рат ко вић Па вле, Ве ли ка Пла на, Ве ли ка 
Пла на.  01/001657/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11436/2016 од 25.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005516415 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Ми ло ва но вић Во ја на, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001658/17
Ре ше њем ПС Вар ва рин број 2053/17 од 12.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003782959 из да та од ПС 
Вар ва рин на име Ро кос Игор, Бо шња не, Вар ва рин.  01/001659/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 20511435/2016 од 24.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000377507 из да та од ПУ 
Су бо ти ца на име Ба но вић Еди та, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  01/001660/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 2051748/16 од 14.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004649424 из да та од ПУ Ча
чак на име Та на ско вић Со фи ја, Мр ча јев ци, Ча чак.  01/001661/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 20511433/2016 од 24.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006864410 из да та од ПС 
Па ли лу ла на име Илић Да мир, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  01/001662/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205112/17 од 09.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005615299 из да та од ПУ 
Ча чак на име Са мар џић Игор, Ча чак, Ча чак.  01/001663/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11432/2016 од 24.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003730392 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Да кић Не бој ша, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001664/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 20508/2017 од 10.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004218752 из да та од ПС 
Пре ше во на име Хај да ри Са ми, Нор ча, Пре ше во.  01/001665/17

Ре ше њем ПС Пре ше во број 20507/2017 од 10.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003343150 из да та од 
ПС Пре ше во на име Феј зу ло вић Му ха мед, Пре ше во, Пре ше во.

  01/001666/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11431/16 од 23.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008613383 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Гар дић Кри сти ја на, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001667/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 20504/2017 од 10.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005721670 из да та од 
ПС Пре ше во на име Ха ли ми Мен сур, Пре ше во, Пре ше во.

  01/001668/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11429/16 од 23.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003245149 из да та 
од ПУ Су бо ти ца на име Фе хер Крис зти на, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001669/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11428/16 од 23.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004889098 из да та 
од ПУ Су бо ти ца на име Сто јил ко вић Са ва, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001670/17
Ре ше њем ПС Свр љиг број 20569/16 од 03.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007769130 из да та од ПС 
Свр љиг на име Са вић Ми лен ко, Сврљ, Свр љиг.  01/001671/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11426/16 од 23.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007263346 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Хар мат Ив ко вић Ан дреа, Су бо ти ца, Су бо
ти ца.  01/001672/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11425/2016 од 22.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000411184 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Са у лић Ве ри ца, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001673/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11424/2016 од 22.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007121711 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Са у лић Сло бо дан, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001674/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11423/2016 од 22.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000409825 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Ву ко вић Дра ган, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001675/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11422/2016 од 22.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003755214 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Сто ја но вић Оли ве ра, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001676/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11421/16 од 22.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005177422 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Ба линт Кла ра, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001677/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11419/2016 од 21.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003998690 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Ку јун џић Ло зи ка, Су бо ти ца, Су бо ти ца.

  01/001678/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.1/14182016 од 21.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008592998 из да та од ПУ 
Су бо ти ца на име Ко лар Ру жа, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  01/001679/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11420/16 од 22.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007803415 из да та од ПУ Су
бо ти ца на име Уру ка ло Сер геј, Па лић, Су бо ти ца.  01/001680/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11427/16 од 23.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000408020 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Гру бор Мил ка, Ви шње вац, Су бо ти ца.

  01/001681/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205.11430/2016 од 23.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007113061 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Бо до Ален, Бач ко Ду ша но во, Су бо ти ца.

  01/001682/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 20511434/2016 од 24.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000411764 из да та од 
ПУ Су бо ти ца на име Фа ра го Гyула, Ста ри Жед ник, Су бо ти ца.

  01/001683/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 205,11439/2016 од 26.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004940488 из да та од ПУ 
Су бо ти ца на име Ху баи До ра, Чан та вир, Су бо ти ца.  01/001684/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 20511443/2016 од 26.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000378769 из да та од ПУ 
Су бо ти ца на име Ду лић Гор дан, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  01/001685/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 20511/17 од 04.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005312639 из да та од ПУ 
Ча чак на име Бе ше вић Ду шан, Ча чак, Ча чак.  01/001686/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205115/17 од 10.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006161671 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ми тро вић Да ни јел, Љу бић, Ча чак.  01/001687/17

Ре ше њем ПС Ин ђи ја број 2057/516 од 11.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000076898 из да та од ПС 
Ин ђи ја на име Ма лен чић Са ва, Бе шка, Бе шка.  01/001688/17

Ре ше њем ПС Бо га тић број 2052626/17 од 11.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008148065 из да та од ПС 
Бо га тић на име Во ји но вић Урош, Уз ве ће, Бо га тић.  01/001689/17

Ре ше њем ПУ Ђа ко ви ца број 20556/17 од 11.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004494166 из да та од ПУ Ђа
ко ви ца на име Бе ри ша Ро берт, Ђа ко ви ца, Ђа ко ви ца.  01/001690/17

Ре ше њем ПС Пе тро вац број 20591/17 од 11.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003531058 из да та од ПС 
Пе тро вац на име Пе тро вић Сте фан, Би стри ца, Пе тро вац на Мла ви.

  01/001691/17
Ре ше њем ПС Ра шка број 20525/17 од 09.01.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006413441 из да та од ПС Ра
шка на име Ђор ђе вић Стој ка, Жу ти це, Ра шка.  01/001692/17

Ре ше њем ПС Бој ник број 2051994/17 од 09.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008391466 из да та од ПС 
Бој ник на име До до ић Са ша, Дра го вац, Бој ник.  01/001693/17

Ре ше њем ПС Бо ље вац број 03/20/6 20557/16 од 
17.10.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6301284 
из да та од ПС Бо ље вац на име Не грић Ани та, Под го рац, Под го
рац.  01/001694/17

Ре ше њем ПС Ада број 20524117/2016 од 15.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005525874 из да та од ПС 
Ада на име Чон гор Бог дан, Мол, Ада.  01/001695/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.221/17 од 06.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005089908 из да та од 
ПС Вра чар на име Ко цић Но ви ца, Сав ски ве нац, Бе о град.

  01/001696/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.219/17 од 06.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008559095 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Мар ко вић Рад ми ло, Сав ски ве нац, Бе о
град.  01/001697/17

Ре ше њем ПС Ада број 20524121/2016 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003422311 из да та од ПС 
Ада на име Ба јус Ла још, Ада, Ада.  01/001698/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.220/17 од 06.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006716587 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Му је зи но вић Дра га на, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/001699/17
Ре ше њем ПУ Ко сов ска Ми тро ви ца број 205022017 

од 05.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
004981197 из да та од ПУ Ко сов ска Ми тро ви ца на име Ра шко вић 
Ра до са ва, Ле по са вић, Ле по са вић.  01/001700/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 205107203/16 од 25.10.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006055481 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ша пић Ве ри ца, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  01/001701/17
Ре ше њем ПС Свр љиг број 20571/16 од 07.12.2016. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000030158 из да та од ПС 
Свр љиг на име Алек сић, Из вор, Свр љиг.  01/001702/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 2051123/17 од 09.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007390147 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ак сен ти је вић Ми лош, Кра гу је вац, Кра гу
је вац.  01/001703/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 205137577/16 од 02.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006960354 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ву ло вић Ми лан, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  01/001704/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 205132517/16 од 20.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007204202 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ву ји чић Ми ли ца, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 

 01/001705/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 205117361/16 од 16.11.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007551721 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Га здић На ђа, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  01/001706/17
Ре ше њем ПС Свр љиг број 20573/16 од 24.02.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000042442 из да та од ПС Свр
љиг на име Вуч ко вић Дра го слав, Гр бав че, Свр љиг.  01/001707/17

Ре ше њем ПС Сур ду ли ца број 20512/17 од 11.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005245601 из да та од ПС 
Сур ду ли ца на име Алек сић Ми лош, Је ла шни ца, Сур ду ли ца.

  01/001708/17
Ре ше њем ПС Бо га тић број 2052358/17 од 10.01.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003407978 из да та од ПС Бо га
тић на име Ша и но вић Жељ ко, Цр на Ба ра, Бо га тић.  01/001709/17

Ре ше њем ПС Свр љиг број 2057216 од 10.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0000034478 из да та од ПС 
Свр љиг на име Ни ко лић Рат ко, Ни ше вац, Свр љиг.  01/001710/17

Ре ше њем ПС Свр љиг број 20574/16 од 24.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006878846 из да та од ПС Свр
љиг на име Бла го је вић Љи ља на, Бур ди мо, Свр љиг.  01/001711/17

Ре ше њем ПС Жа ба ри број 2082088 од 11.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005232826 из да та од ПС Жа
ба ри на име Рај ко вић Ми лош, Ви те же во, Жа ба ри.  01/001712/17
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Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2052632/17 од 11.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006312905 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Сте фа но вић Ми о драг, Ми ро шев це, Ле ско
вац.  01/001713/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2052634/17 од 11.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003941960 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Јо ва но вић Ма ри на, Бе ли По ток, Ле ско вац.

  01/001714/17
Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2052406/17 од 11.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003827212 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Ми тро вић Дра ган, Пе че њев це, Ле ско вац.

  01/001715/17
Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2052448/17 од 12.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007128073 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Ко стић Ми лош, До њи Бу ни брод, Ле ско вац.

  01/001716/17
Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2052930/17 од 12.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000356886 из да та од ПУ 
Ле ско вац на име Бран ко вић Са ва, Ве ли ка Се ја ни ца, Ле ско вац.

  01/001717/17
Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2052629/17 од 11.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005820222 из да та од ПУ 
Ле ско вац на име Сте фа но вић Алек сан дар, Гу бе ре вац, Ле ско вац.²

  01/001718/17
Ре ше њем ПС Бач број 2056317 од 09.01.2017. про гла ша

ва се не ва же ћим лич на кар та број 007624196 из да та од ПС Бач 
на име Ми ље шић Дра го мир, Бач, Ле ско вац.  01/001719/17

Ре ше њем ПС Бач број 20561/17 од 05.01.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 008275663 из да та од ПС Бач 
на име Пре до је вић Ва ња, Бач, Ле ско вац.  01/001720/17

Ре ше њем ПС Бач број 205796/16 од 27.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006251354 из да та од ПС 
Бач на име Ни ко лић Пре драг, Бач, Ле ско вац.  01/001721/17

Ре ше њем ПС Бач број 205795/16 од 27.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006395801 из да та од ПС 
Бач на име Ми шко вић Го ран, Вај ска, Бач.  01/001722/17

Ре ше њем ПС Бач број 205773/16 од 05.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006713454 из да та од ПС 
Бач на име На стић Пе тар, Бо ђа ни, Бач.  01/001723/17

Ре ше њем ПС Бач број 20562/17 од 06.01.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 004046316 из да та од ПС Бач 
на име Па вић Бо јан, Вај ска, Бач.  01/001724/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.21449/16 од 
27.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005297544 из да та од ПС Чу ка ри ца на име Па вло вић Сне жа на, 
Чу ка ри ца, Бе о град.  01/001725/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.21448/16 од 
27.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005213307 из да та од ПС Сав ски ве нац на име Стан ков Те ре зиа, 
Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001726/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.21447/16 од 
27.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003447293 из да та од ПС Сав ски ве нац на име Су бо тић Чо вић 
Ма ја, Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001727/17

Ре ше њем ПС Алек си нац број 252/2016 од 11.10.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005142760 из да та од ПС 
Алек си нац на име Ми ло ше вић Зо ран, Лу жа не, Алек си нац.

  01/001728/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.21446/16 од 

27.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005044925 из да та од ПС Чу ка ри ца на име Мо јо вић, Чу ка ри ца, 
Бе о град.  01/001729/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.21451/16 од 
28.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00668184 
из да та од ПС Ста ри град на име Гли шин Вла ди мир, Ста ри Град, 
Бе о град.  01/001730/17

Ре ше њем ПС Алек си нац број 254/2016 од 11.10.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005225726 из да та од ПС Алек
си нац на име Дин чић Да ни је ла, Те ши ца, Те ши ца.  01/001731/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.21414/16 од 
27.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007226128 из да та од ПС Вра чар на име Бо жић Сне жа на, Вра чар, 
Бе о град.  01/001732/17

Ре ше њем ПС Ириг број 205.127/17 од 06.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004100303 из да та од ПС 
Ириг на име Ла зић Та ма ра, Врд ник, Врд ник.  01/001733/17

Ре ше њем ПС Ириг број 205.1133/17 од 13.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002522190 из да та од ПС 
Ириг на име Об ра до вић Пре драг, Врд ник, Врд ник.

  01/001734/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.2375/16 од 

27.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006792171 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ђо ко вић Да ни ло, 
Па ли лу ла, Бе о град.  01/001735/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.2373/16 од 
27.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006256821 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Бо гу но вић Ве сна, 
Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001736/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 205119106/16 од 19.11.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003015967 из да та од 
ПУ Ја го ди на на име Сар ле то вић Ан то нио, Стри жи ло, Стри жи ло.

  01/001737/17
Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 2052640/17 од 11.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005864741 из да та од ПУ 
Ја го ди на на име Га шић Не да, Ја го ди на, Ја го ди на.  01/001738/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21860/16С од 
27.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
000307547 из да та од ПУ Бе о град на име Сав чић Пе трић Сне жа
на, Во ждо вац, Бе о град.  01/001739/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 205128402/16 од 09.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000074957 из да та од 
ПУ Ја го ди на на име Ми ју шко вић Љу би ша, Ја го ди на, Ја го ди на.

  01/001740/17
Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 205137640/16 од 29.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003944594 из да та 
од ПУ Ја го ди на на име Мил со а вље вић Ана, Ја го ди на, Ја го ди на.

  01/001741/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21859/16 од 

27.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008285084 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ко ва че вић Де јан, 
Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001742/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 205818/17 од 05.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006941513 из да та од ПУ 
Ја го ди на на име То лић Да ни је ла, Ја го ди на, Ја го ди на.  01/001743/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 2052533/17 од 10.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008656394 из да та 
од ПУ Ја го ди на на име Фи ли по вић Љи ља на, Ја го ди на, Ја го ди на.

  01/001744/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21857/16СИ 

од 26.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005067216 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Јо ка но вић Сне жа
на, Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001745/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21858/16 од 
26.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005815918 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ла кић Ла на, Во
ждо вац, Бе о град.  01/001746/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 2052541/17 од 10.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008043520 из да та од ПУ 
Ја го ди на на име То шић Ђор ђе, Ја го ди на, Ја го ди на.  01/001747/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21860/16 од 
20.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003895664 из да та од ПС Но ви Бе о град на име КО ва че вић Мир ја
на, Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001748/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.255/17 од 10.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006886661 из да та од ПУ 
Срем ска Ми тро ви ца на име Ивић Иван ко, Зве зда ра, Бе о град.

  01/001749/17
Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.253/17 од 10.01.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005642571 из да та од ПС Зве
зда ра на име То па ло вић Ка та ри на, Зве зда ра, Бе о град.  01/001750/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.254/17 од 10.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007567408 из да та од ПС Зве
зда ра на име То ма ше вић То ми слав, Зве зда ра, Бе о град.  01/001751/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 2085501 од 12.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004429018 из да та од ПС 
Вр бас на име Ме ђе до вић Ми љан, Вр бас, Вр бас.  01/001752/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.24/17 од 04.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005116582 из да та од ПС 
Зве зда ра на име То кић На та ша, Зве зда ра, Бе о град.  01/001753/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 205502 од 12.01.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 004135935 из да та од ПС Вр бас 
на име Ми клуц Сте ван, Вр бас, Вр бас.  01/001754/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.23/16 од 04.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003952663 из да та од ПС Зве
зда ра на име Но ва ко вић но вак, Зве зда ра, Бе о град.  01/001755/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 205503 од 12.01.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 006048224 из да та од ПС Вр бас 
на име Ва си ље вић Мар ко, Вр бас, Вр бас.  01/001756/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.22/17 од 04.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006548035 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Гу слов Жељ ко, Зве зда ра, Бе о град.  01/001757/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.21/2016 од 04.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007863837 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Трам па Сла ђа на, Зве зда ра, Бе о град.  01/001758/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 205504 од 12.01.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 01156690 из да та од ПС Вр бас 
на име Ак сен дић Ве се лин ка, Вр бас, Вр бас.  01/001759/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.25/17 од 04.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006595936 из да та од ПС Зве
зда ра на име Ва со је вић Же ли мир, Зве зда ра, Бе о град.  01/001760/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 20505 од 12.01.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 003381161 из да та од ПС Вр бас на 
име Стје па но вић Алек сан дар, Вр бас, Вр бас.  01/001761/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.22060/2016 од 30.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004444931 из да та од ПС Зве
зда ра на име Кр сма но вић Ми ли ца, Зве зда ра, Бе о град.  01/001762/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 20506 од 12.01.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 005674594 из да та од ПС Вр бас 
на име Па вло вић Ра ди во је, Вр бас, Вр бас.  01/001763/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.22058/2016 од 29.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007277612 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име То мић Ма ри ја на, Зве зда ра, Бе о град.

  01/001764/17
Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.22059/2016 од 29.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006457638 из да та од 
ПС Зве зда ра на име Ђор ђев Ву ко са ва, Зве зда ра, Бе о град.

  01/001765/17
Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.22000/2016 од 21.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006012778 из да та од 
ПС Зве зда ра на име Не сто ро вић Ка та ри на, Зве зда ра, Бе о град.

  01/001766/17
Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.22047 од 21.12.2016. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007761590 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Ах ме ти Сер јан, Зве зда ра, Бе о град.  01/001767/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.22057/2016 од 29.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006221236 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Мар ко вић Иван, Зве зда ра, Бе о град.  01/001768/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 205507 од 12.01.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 008607941 из да та од ПС Вр бас 
на име Ђу ро вић Но вак, Вр бас, Вр бас.  01/001769/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.257/2017 од 10.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004759665 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Ву ко вић На де жда, Зве зда ра, Бе о град.  01/001770/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.258/2017 од 11.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006529914 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Зе кље вић Је ле на, Зве зда ра, Бе о град.  01/001771/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 205508 од 12.01.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 003351055 из да та од ПС Вр бас 
на име Ра ше та Ми лош, Ку цу ра, Вр бас.  01/001772/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.263/2017 од 11.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005809931 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Бр че вић Љу би на, Зве зда ра, Бе о град.  01/001773/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 205010 од 12.01.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 007774214 из да та од ПС Вр бас 
на име Ма раш Миа, Вр бас, Вр бас.  01/001774/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.265/17 од 11.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006075388 из да та од ПС Зве
зда ра на име Ва сић Алек сан дар, Зве зда ра, Бе о град.  01/001775/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 205509 од 12.01.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 003793649 из да та од ПС Вр бас 
на име Сто ја нов Бран ко, Вр бас, Вр бас.  01/001776/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.262/17 од 11.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004504256 из да та од ПС Зве
зда ра на име Ма ти ја ше вић Ни ко ла, Зве зда ра, Бе о град.  01/001777/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.261/17 од 11.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00365905 из да та од ПС 
Зве зда ра на име За рић Је ле на, Зве зда ра, Бе о град.  01/001778/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 2055011 од 12.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003692442 из да та од ПС 
Вр бас на име Си мић Не над, Вр бас, Вр бас.  01/001779/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.260/17 од 11.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003922138 из да та од ПС Зве
зда ра на име Па вло ска Ду шан ка, Зве зда ра, Бе о град.  01/001780/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.252/2017 од 09.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007582560 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Зе кић Сте фан, Зве зда ра, Бе о град.  01/001781/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 2055012 од 12.01.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 003524804 из да та од ПС Вр бас 
на име Со чи ца Ива на, Бач ко До бро По ље, Вр бас.  01/001782/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.251/2017 од 09.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007132866 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Ве со вић Алек са, Зве зда ра, Бе о град.  01/001783/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.215/2017 од 09.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002975365 из да та од ПУ 
Бе о град на име Ма ле но вић Зо ран, Зве зда ра, Бе о град.  01/001784/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 2055013 од 12.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007538942 из да та од ПС 
Вр бас на име То мо вић Зден ка, Вр бас, Вр бас.  01/001785/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.218/2017 од 06.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005445039 из да та од ПУ 
Ужи це на име Ста ни шић На та ша, Зве зда ра, Бе о град.  01/001786/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 2055014 од 12.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00773007 из да та од ПС Вр
бас на име Ба ле вић ду шан, Са ви но Се ло, Вр бас.  01/001787/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.213/2017 од 06.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004608398 из да та од 
ПС Зве зда ра на име Сав ко вић Дра го љуб, Зве зда ра, Бе о град.

  01/001788/17
Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.214/2017 од 06.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005046066 из да та од 
ПС Зве зда ра на име Ра до ји чић Ву ка дин, Зве зда ра, Бе о град.

  01/001789/17
Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.211/2017 од 06.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006022494 из да та 
од ПС Зве зда ра на име Мак си мо вић Дра ги ца, Зве зда ра, Бе о град.

  01/001790/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.222/17СИВ 

од 09.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006546102 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ан ђел ко вић Ја го
да, Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001791/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.216/2017 од 09.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003852586 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Кар ли ца Алек сан дра, Ра ко ви ца, Бе о град.

  01/001792/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.2817БК од 

06.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007621655 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Мир ко вић Сте
фан, Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001793/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.264/2017 од 11.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007685563 из да та од 
ПС Зве зда ра на име Ми ло ше вић Мир ја на, Сав ски ве нац, Бе о
град.  01/001794/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.221/17СИВ од 
09.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005106390 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ра шко вић Го ран, 
Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001795/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.256/17 од 10.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003119404 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Џа ко вић Ми ро слав, Во ждо вац, Бе о град.

  01/001796/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.220/17СИВ од 

09.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005780086 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ра ђе но вић Во јин, 
Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001797/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.22049/16 од 22.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006768429 из да та од ПС 
Па ли лу ла на име Пу па зић Са ша, Па ли лу ла, Бе о град.  01/001798/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.223/17СИВ од 
10.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007546161 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Мар ко вић Ва сил
ка, Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001799/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.11997/16 од 20.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006949364 из да та од 
ПС Зве зда ра на име Ли по вац Ива на, Зе мун, Зе мун.  01/001800/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.227/17 од 10.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003609794 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Јо ва но вић Све тла на, Но ви Бе о град, Бе
о град.  01/001801/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.22056/16 од 28.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005976550 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Ко ва че вић Је ле на, Но ви Бе о град, Но ви 
Бе о град.  01/001802/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.21998/16 од 20.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006008320 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Му хан дез Нур, Но ви Бе о град, Но ви Бе
о град.  01/001803/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.226/17 од 10.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002972833 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Ка дри Емран, Ра ко ви ца, Бе о град.  01/001804/17

Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.22061/2016 од 30.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007860724 из да та од 
ПС Зве зда ра на име Ста ни шић Сла ви ша, Но ви Бе о град, Но ви 
Бе о град.  01/001805/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.225/17СИВ од 
10.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008275561 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ја ни ћи је вић Ве
сна, Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001806/17
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Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.21999/2016 од 21.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006746283 из да та од ПУ 
Бе о град на име Ми нић Го ран, Ђа ко ви ца, Ђа ко ви ца.  01/001807/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.224/17СИВ од 
10.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008386513 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ву чић Би ља на, 
Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001808/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.214/2017 од 05.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008769138 из да та од ПС 
Чу ка ри ца на име Ја го дић Ми ле на, Чу ка ри ца, Бе о град.  01/001809/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.219/16 од 06.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008769849 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Бо шко вић Алек сан дар, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/001810/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.228/2017 од 

10.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007446164 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Му сић Ђор ђе, Но
ви Бе о град, Бе о град.  01/001811/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.231/17 од 10.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00844760 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Смр злић Ми ро сла ва, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/001812/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.224/17 од 09.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004262961 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Сте во вић Алек сан дра, Чу ка ри ца, Бе о
град.  01/001813/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.229/17 од 09.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005792458 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ра до ва но вић Ол ги ца, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/001814/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.227/17 од 09.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005041722 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Та сев ска Дра ги ца, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/001815/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.210/17БК од 

09.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008640629 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ву ко брат Са ра, 
Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001816/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.221/17 од 09.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005899083 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Де спић Дар ко, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/001817/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.226/17 од 09.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005697079 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Стар че вић Алек сан дар, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/001818/17
Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.217/17 од 04.01.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004483250 из да та од ПС Зве
зда ра на име Сто ја но вић Урош, Зве зда ра, Бе о град.  01/001819/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.29/17БК од 
09.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003099071 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Рац ко вић Да ра, 
Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001820/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.2/8/17 од 04.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003614464 из да та од ПС 
Чу ка ри ца на име Про кић Сло бо дан, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/001821/17
Ре ше њем ПС Зве зда ра број 205.217/17 од 04.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003776202 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Ву ко вић Алек сан дар, Ту чеп, Ис ток.  01/001822/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.216 од 05.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007728200 из да та од ПС Чу
ка ри ца на име Ка страт Са фет, Чу ка ри ца, Бе о град.  01/001823/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.213/2017 од 05.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007412060 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Мак сић Ча слав, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/001824/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.217/2017 од 05.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004696933 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ма дић Да ни је ла, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/001825/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.211/17БК од 

10.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
004701294 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Агић Ибра хим, 
Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001826/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2056227/16 од 08.04.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003575547 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Ви ло ти је вић До бро сав, Тав ник, Кра ље во.

  01/001827/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 20052/12/2017 од 05.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008306917 из да та од ПУ 
Бе о град на име Пе јо вић Зве здан, Зве зда ра, Бе о град.  01/001828/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.229/17СИВ од 
11.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007836877 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ка ра џић Ду ши ца, 
Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001829/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 20563/17 од 05.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005082022 из да та од ПУ 
Кра ље во на име Ду лић Дра га на, Ма та ру шка Ба ња, Кра ље во.

  01/001830/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.26/2017 од 04.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005039235 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ку зма но вић Фи лип, Ве ли ка Мо шта ни ца, 
Ве ли ка Мо шта ни ца.  01/001831/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.231/17СИВ од 
11.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005682477 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ла зић Алек сан
дар, Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001832/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 20566/2017 од 05.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004121104 из да та од 
ПУ Кра ље во на име Ти мо ти је вић Вла дан, За кло па ча, Кра ље во.

  01/001833/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.215/2016 од 05.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004191934 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ста но је ви оћ Ива на, Остру жни ца, Остру
жни ца.  01/001834/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.230/17СИВ од 
11.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00646909 
из да та од ПС Но ви Бе о град на име Да бе тић Бо са, Но ви Бе о град, 
Бе о град.  01/001835/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 20567/2017 од 05.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007058301 из да та од 
ПУ Кра ље во на име То до рић Те о до ра, Бо гу то вац, Кра ље во.

  01/001836/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.218/2017 од 06.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004351594 из да та од ПС 
Чу ка ри ца на име Ши кељ Дра ган, Ру шањ, Ру шањ.  01/001837/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 20569/17 од 06.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005880073 из да та од ПУ Кра
ље во на име Ми ћу но вић Ни ко ла, Риб ни ца, Кра ље во.  01/001838/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.212/17 од 11.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00487854 из да та од ПС 
Зе мун на име Ка тић Та ња, Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001839/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.220/2017 од 08.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005059296 из да та од ПС 
Чу ка ри ца на име Ста ној ло вић Зо ран, Ум ка, Ум ка.  01/001840/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.232/17СИВ од 
11.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007522290 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Пе шић Ја ћи мо вић 
Ива на, Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001841/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 2051524/171 од 06.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004568730 из да та 
од ПС Ми о ни ца на име Јо ва но вић Мир ко, Бе ло ше вац, Ва ље во.

  01/001842/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.234/17СИВ 

од 11.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008279699 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Мар ко вић Зла тин
ка, Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001843/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 2051830/171 од 09.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003506864 из да та 
од ПУ Ва ље во на име Мар ко вић Бран ка, Огла ђе но вац, Ва ље во.

  01/001844/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.233/2017 од 

11.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
0068792254 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Џи гу мо вић Изи
да, Но ви Бе о град, Бе о град.  01/001845/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 2053269/171 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007374861 из да та од ПУ 
Ва ље во на име Мо јић Жи во јин, Ва ље во, Ва ље во.  01/001846/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.235/2017 од 
11.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006044283 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Си мић Са ша, Но
ви Бе о град, Бе о град.  01/001847/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 2052778/171 од 11.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006944631 из да та од ПУ 
Ва ље во на име Јан ко вић Мир ко, Ва ље во, Ва ље во.  01/001848/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 2052188/171 од 10.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008822599 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Пе трић Ан ка, Ва ље во, Ва ље во.  01/001849/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.236/2017 од 
11.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005415109 из да та од ПС Зе мун на име Рат ко вић Ми лош, Зе мун, 
Бе о град.  01/001850/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.22083/16 од 
21.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003212242 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Пе рић Ми ли ја на, 
Чу ка ри ца, Бе о град.  01/001851/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 20565/2017 од 05.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005667038 из да та од ПУ 
Кра ље во на име Га ло вић Оли вер, Кра ље во, Кра ље во.  01/001852/17

Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22102/16 од 23.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003373874 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Ба бић Зо ри ца, Во ждо вац, Бе о град.

  01/001853/17
Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22141 од 30.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006448828 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Мар че тић Љу бин ка, Во ждо вац, Бе о град.

  01/001854/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 20564/2017 од 05.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007272688 из да та 
од ПУ Кра ље во на име Вељ ко вић Мир ја на, Кра ље во, Кра ље во.

  01/001855/17
Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22119/16 од 27.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006524283 из да та 
од ПС Во ждо вац на име Ла за ре вић Ми ле ва, Во ждо вац, Бе о град.

  01/001856/17
Ре ше њем ПУ Кра ље во број 20568/17 од 06.01.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005783229 из да та од ПУ Кра
ље во на име Чу бри ло вић Иван, Кра ље во, Кра ље во.  01/001857/17

Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22106/16 од 24.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007192542 из да та од ПС 
Во ждо вац на име Ми лић Зо ра, Во ждо вац, Бе о град.  01/001858/17

Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22086/16 од 21.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006274413 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Ни ко лић Фран ци ка, Во ждо вац, Бе о град.

  01/001859/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 20518/17 од 12.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006754346 из да та од ПУ 
Сом бор на име Та и ров ци Вал дес, Сом бор, Сом бор.  01/001860/17

Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22122 од 27.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007847417 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Јо ва но вић Зо ран, Во ждо вац, Бе о град.

  01/001861/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 20516/17 од 11.01.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006233626 из да та од ПУ Сом
бор на име По ња вић Ми ло рад, Сом бор, Сом бор.  01/001862/17

Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.225/2017 од 09.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004865454 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Стан ко вић Је ле на, Па ли лу ла, Бе о град.

  01/001863/17
Ре ше њем ПУ Сом бор број 06205/1717 од 11.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007804454 из да та од ПУ 
Сом бор на име Ар паш Ро берт, Без дан, Сом бор.  01/001864/17

Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22092/2016 од 
22.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број М 
000286994 из да та од ПУ Бе о град на име Цвет ко вић Алек сан дар, 
Бе ли по ток, Бе ли По ток.  01/001865/17

Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22097/16 од 22.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007687389 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Цве тић Ог њен, Ри пањ, Ри пањ.  01/001866/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 205956/16 од 29.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007960038 из да та од ПУ 
Пан че во на име Се ку лић Ми лан, Пан че во, Пан че во.  01/001867/17

Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22114/2016 од 26.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002943888 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Вла ди са вље вић Ду ши ца, Ра ко ви ца, Бе о
град.  01/001868/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 205961/16 од 30.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008533498 из да та од ПУ Пан
че во на име Мар ков Мар ле на, Пан че во, Пан че во.  01/001869/17

Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22112/2016 од 26.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003583830 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Ми ла ди но вић Сто јан ка, Пи но са ва, Пи но
са ва.  01/001870/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.11/17 од 04.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004892063 из да та од ПУ 
Пан че во на име Ма тић Ра до слав, Пан че во, Пан че во.  01/001871/17

Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22138/16 од 30.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007762202 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Сто јић Ли ди ја, Ри пањ, Ри пањ.  01/001872/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.14/17 од 04.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006674622 из да та од ПУ 
Пан че во на име Ву ко са вље вић Љи ља на, Стар че во, Пан че во.

  01/001873/17
Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22140 од 30.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006323181 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ма ро вић Сан дро, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/001874/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 205.13/17 од 04.01.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003576254 из да та од ПУ Пан
че во на име Мла де нов ски Ве ра, Ја бу ка, Пан че во.  01/001875/17

Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22144 од 31.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005343503 из да та од ПС 
Но ви Бе о град на име Чи змић Пре драг, Зу це, Зу це.  01/001876/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 205957/16 од 29.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005324722 из да та од ПУ Пан
че во на име Спа сов ска Ма ри ја, Ка ча ре во, Пан че во.  01/001877/17

Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22044 од 16.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008221023 из да та од 
ПС Зе мун на име Ма ној ло вић Фи лип, Но ви Бе о град, Но ви Бе о
град.  01/001878/17

Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22077/16 од 20.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003948581 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Вуј чић Бо рис, Бе ли По ток, Бе ли По ток.

  01/001879/17
Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22041 од 16.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0082169756 из да та 
од ПС Во ждо вац на име Буб ње вић Сла ђа на, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/001880/17
Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22099/16 од 23.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број I 000238110 из да та од 
ПУ Бе о град на име Пе рић Не над, Ра ко ви ца, Бе о град.  01/001881/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.21114/2016 од 22.11.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004043510 из да та од 
ПС Вра чар на име Бо жић Ива на, Вра чар, Бе о град.  01/001882/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.21113 од 22.11.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005226037 из да та од ПС 
Вра чар на име Илић Ми ло је, Вра чар, Бе о град.  01/001883/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.21112/16 од 21.11.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004454104 из да та од ПС 
Вра чар на име Пе шић Ива на, Вра чар, Бе о град.  01/001884/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.21111/16 од 24.11.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004433488 из да та од ПС Вра
чар на име Ра до и чић Ба бић Је ле на, Вра чар, Бе о град.  01/001885/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.21110/16 од 21.11.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005851147 из да та од ПС 
Вра чар на име Ја њић Ве сељ ка, Вра чар, Бе о град.  01/001886/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.21109/2016 од 19.11.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007420033 из да та од ПС 
Вра чар на име Ни ко лић Ду шан ка, Вра чар, Бе о град.  01/001887/17

Ре ше њем ПС Вра чар број 205.21760/16СИ од 07.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005900979 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Бо жо вић Зо ри ца, Но ви Бе о град, Но ви 
Бе о град.  01/001888/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.21757/2016 од 
13.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 06868926 
из да та од ПС Но ви Бе о град на име Мла де но вић Гор да на, Но ви 
Бе о град, Но ви Бе о град.  01/001889/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205110/17 од 06.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006834694 из да та од ПУ 
Ча чак на име Мар ја но вић Ка та ри на, Ча чак, Ча чак.  01/001890/17

Ре ше њем ПС Шид број 2051984/17 од 11.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005551823 из да та од ПС 
Шид на име Бо јић Ра до ван, Ви шњи ће во, Шид.  01/001891/17

Ре ше њем ПС Шид број 2052187/17 од 11.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006913316 из да та од ПС 
Шид на име Ту бић Ми лан, Шид, Шид.  01/001892/17

Ре ше њем ПС Шид број 2051986/17 од 11.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005242948 из да та од ПС 
Шид на име Илић Не бој ша, Шид, Шид.  01/001893/17

Ре ше њем ПС Шид број 2051481/17 од 06.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005817653 из да та од ПС 
Шид на име Ерић Злат ко, Шид, Шид.  01/001894/17

Ре ше њем ПС Шид број 2051912/17 од 09.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007962343 из да та од ПС 
Шид на име Ни ко лић Ми лен ко, Ада шев ци, Шид.  01/001895/17

Ре ше њем ПС Шид број 2051480/17 од 06.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007771177 из да та од ПС 
Шид на име Боц ко Ани та, Би кић До, Шид.  01/001896/17

Ре ше њем ПС Ба бу шни ца број 2053/17 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008764396 из да та од ПС 
Ба бу шни ца на име Ан тић Ти ја на, Ба бу шни ца, Ба бу шни ца.

  01/001897/17
Ре ше њем ПУ Ужи це број 03/40/52057 од 10.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006078411 из да та од ПУ 
Ужи це на име Авра мо вић Фи лип, Ужи це, Ужи це.  01/001898/17
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Ре ше њем ПУ Ужи це број 2058/17 од 10.01.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005076457 из да та од ПУ 
Ужи це на име Ста но је вић Ни ко ла, Ужи це, Ужи це.  01/001899/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 2056/17 од 09.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003685127 из да та од ПУ 
Ужи це на име Јан ко вић Вла ди мир, Ужи це, Ужи це.  01/001900/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 2055/17 од 08.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007403609 из да та од ПУ 
Ужи це на име Сре дић Гор да на, Ужи це, Ужи це.  01/001901/17

Ре ше њем ПС Кња же вац број 205202/16 од 27.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004556596 из да та од 
ПС Кња же вац на име Ву ка ди но вић Ми ћа, Кња же вац, Кња же
вац.  01/001902/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 03/40/52054 од 06.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004698586 из да та од ПУ 
Ужи це на име Ђу рић Ми ло мир, Ужи це, Ужи це.  01/001903/17

Ре ше њем ПС Кња же вац број 205199/16 од 27.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003214013 из да та од 
ПС Кња же вац на име Је лен ко вић Ду шан, Кња же вац, Кња же вац.

  01/001904/17
Ре ше њем ПУ Ужи це број 2053/2017 од 05.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004563204 из да та од ПУ 
Ужи це на име Та сић Ана, Ужи це, Ужи це.  01/001905/17

Ре ше њем ПС Кња же вац број 205198/16 од 25.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005206783 из да та 
од ПС Кња же вац на име Ми рић Алек са, Кња же вац, Кња же вац.

  01/001906/17
Ре ше њем ПС Кња же вац број 205200/16 од 26.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000061458 из да та од 
ПС Кња же вац на име Ма те јић Љу би ша, Ше сти Га бар, Кња же
вац.  01/001907/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 2052/17 од 05.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004843851 из да та од ПУ 
Ужи це на име Да го вић Мир ја на, Ужи це, Ужи це.  01/001908/17

Ре ше њем ПС Кња же вац број 205201/16 од 26.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004011169 из да та од 
ПС Кња же вац на име Мла де но вић Сло бо дан, Ми ни ће во, Кња
же вац.  01/001909/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 2051/17 од 04.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006670044 из да та од ПУ 
Ужи це на име Јев тић Ми лан, Лу но во Се ло, Ужи це.  01/001910/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 205534/16 од 23.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000118963 из да та од ПУ Ужи
це на име Ко ва че вић До брин ка, Се вој но, Ужи це.  01/001911/17

Ре ше њем ПС Бе ла Па лан ка број 2051/17 од 09.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004340681 из да та од 
ПС Бе ла Па лан ка на име Пе тро вић Ма ри на, Бе ла Па лан ка, Бе ла 
Па лан ка.  01/001912/17

Ре ше њем ПС Бе ла Па лан ка број 20596/16 од 30.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006320579 из да та од 
ПС Бе ла Па лан ка на име Ћи рић Зла ти бор, Бе ла Па лан ка, Бе ла 
Па лан ка.  01/001913/17

Ре ше њем ПС Бе ла Па лан ка број 2052/17 од 09.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000046097 из да та од 
ПС Бе ла Па лан ка на име Го лу бо вић Вер ка, Ви та но вац, Бе ла Па
лан ка.  01/001914/17

Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 205.411 од 09.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007075379 из да та од ПС 
Ла за ре вац на име Ма тић Жељ ко, Тр бу шни ца, Ла за ре вац.

  01/001915/17
Ре ше њем ПУ Ужи це број 03/40/5205538 од 26.12.2016. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004088042 из да та од ПУ 
Ужи це на име Ршу мо вић Ире на, Се вој но, Ужи це.  01/001916/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 03/40/5205539 од 29.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004120190 из да та од 
ПУ Ужи це на име Ро да ље вић Иван, Крем на, Ужи це.  01/001917/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 03/40/52059 од 10.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004723454 из да та од ПУ 
Ужи це на име Цве тић Ма ја, Ужи це, Ужи це.  01/001918/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 20510/17 од 10.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006412619 из да та од ПУ 
Ужи це на име Чо ло вић Бо жи дар, Ужи це, Ужи це.  01/001919/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 205540/16 од 30.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003787163 из да та од ПУ 
Ужи це на име Же рав чић Об рад, Ужи це, Ужи це.  01/001920/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 205537/16 од 26.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004024470 из да та од ПУ 
Ужи це на име Ста ме нић Да ли бор, Ужи це, Ужи це.  01/001921/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 205536/16 од 26.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008459080 из да та од ПУ 
Ужи це на име Ми лић Го ран, Ужи це, Ужи це.  01/001922/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 205535/16 од 24.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003982051 из да та од ПУ 
Ужи це на име Бо шков ски Не ма ња, Ужи це, Ужи це.  01/001923/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 205533 од 23.12.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 005045687 из да та од ПУ Ужи
це на име Јо ва но вић Ми тра, Ужи це, Ужи це.  01/001924/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.27/2017 од 04.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005888023 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Ка ра мар ко вић Та ња, Бе о град, Бе о град.

  01/001925/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.211/17 од 05.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006782145 из да та од ПС 
Сав ски ве нац на име Ту вић На да, Бе о град, Бе о град.  01/001926/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.213/17 од 05.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006088233 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Бај ра мо вић Кри сти јан, Бе о град, Бе о
град.  01/001927/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.222/17 од 09.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008052620 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Цвет ко вић Но ви ца, Бе о град, Бе о град.

  01/001928/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.216/17 од 05.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008940800 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Пе ро вић Бран ко, Но ви Бе о град, Но ви 
Бе о град.  01/001929/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.215/17 од 05.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00896599 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Пе ро вић Ко сов ка, Но ви Бе о град, Но ви 
Бе о град.  01/001930/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.26/17 од 04.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006901114 из да та од 
ПС Зе мун на име Сви ла рић Со ња, Зе мун, Зе мун.  01/001931/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.212/17 од 05.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003305787 из да та од ПС 
Зве зда ра на име Вра неш Жа кли на, Бе о град, Бе о град.  01/001932/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.210/17 од 05.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002997840 из да та од 
ПУ При је по ље на име При шу њак Мар ко, Бе о град, Бе о град.

  01/001933/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.218/17 од 05.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005854582 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Здрав ко вић Људ ми ла, Бе о град, Бе о град.

  01/001934/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.214/17 од 05.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006546177 из да та од 
ПС Вра чар на име Ми лић Је ле на, Бе о град, Бе о град.  01/001935/17

Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 20505/2017 од 10.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007284104 из да та 
од ПС Бу ја но вац на име Ђор ђе вић Жи ка, Бу ја но вац, Бу ја но вац.

  01/001936/17
Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 2054/2017 од 10.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007949357 из да та од 
ПС Бу ја но вац на име Аса ни Шпу тим, Ве ли ки Тр но вац, Бу ја но
вац.  01/001937/17

Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 20548 од 06.01.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 007316415 из да та од ПС Ла за ре
вац на име Пе тро вић Ми ли ца, Ла за ре вац, Ла за ре вац.  01/001938/17

Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 205.410 од 06.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005096063 из да та од ПС Ла за
ре вац на име Бо јо вић Дра ган, Ла за ре вац, Ла за ре вац.  01/001939/17

Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 205.49 од 06.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007864442 из да та од ПС 
Ла за ре вац на име Рад но вић Ми ло рад, Ла за ре вац, Ла за ре вац.

  01/001940/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/22959 од 05.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007233767 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Ар сић Љи ља на, Ко ла ри, Сме де ре во.

  01/001941/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/23183 од 28.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004908051 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Јо ва но вић Алек сан дар, Удо ви це, Сме де
ре во.  01/001942/17

Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 205/23162 од 23.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005217521 из да та од 
ПУ Сме де ре во на име Жи ва но вић Са ња, Ли пе, Сме де ре во.

  01/001943/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 205553/17 од 05.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000198561 из да та од ПС 
Ло зни ца на име Три фу но вић Ми лан, Ло зни ца, Ло зни ца.

  01/001944/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 205731/17 од 05.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000183406 из да та од ПС 
Ло зни ца на име Ба ћа нин Дра го сла ва, Ло зни ца, Ло зни ца.

  01/001945/17
Ре ше њем ПУ Ниш број 1339/2016 од 13.12.2016. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005404644 из да та од ПУ 
Ниш на име Ра ден ко вић Ми ле на, Ниш, Ниш.  01/001946/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1327/2016 од 12.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005392406 из да та од ПУ 
Ниш на име За ре ва Је ли са ве та, Ниш, Ниш.  01/001947/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1325/2016 од 12.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000132058 из да та од ПУ 
Ниш на име Ко цић Ру жа, Ча мур ли ја, Ниш.  01/001948/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1323/2016 од 12.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004854428 из да та од ПУ 
Ле ско вац на име Це нић Дра ган, Ниш, Ниш.  01/001949/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1329/2016 од 12.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0072150520 из да та од ПУ 
Ниш на име Ра ди че вић Је ле на, Ниш, Ниш.  01/001950/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1324/2016 од 12.01.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 004445096 из да та од ПУ Ниш 
на име Дој чи но вић Не ма ња, Ве ле По ље, Ниш.  01/001951/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1332/2016 од 12.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003955567 из да та од ПУ 
Ниш на име Јо ва но вић Та ња, Ниш, Ниш.  01/001952/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1330/2015 од 12.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007357112 из да та од ПУ 
Ниш на име Ђу ро вић Зо ран, Ниш, Ниш.  01/001953/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1340/2016 од 13.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005260847 из да та од ПУ 
Ниш на име Ра дој ко вић Алек сан дар, Остр ви ца, Ни шка Ба ња.

  01/001954/17
Ре ше њем ПУ Ниш број 1356 од 17.12.2016. про гла ша ва се 

не ва же ћим лич на кар та број 00485549 из да та од ПУ Ниш на име 
Вуч ко вић Ми лош, Ниш, Ниш.  01/001955/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1359 од 17.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007824869 из да та од ПУ Ниш на 
име Сто ја ди но вић Ми ља, Ниш, Ниш.  01/001956/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1353 од 17.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 00748233 из да та од ПУ Ниш на име 
Ко стић Ма ја, Ниш, Ниш.  01/001957/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1326/2016 од 12.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000664340 из да та од ПУ 
Ниш на име Иве тић Сте ван, Ниш, Ниш.  01/001958/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1338/2016 од 13.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000662434 из да та од ПУ 
Ниш на име Спа сић Кри сти на, Ниш, Ниш.  01/001959/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1360/16 од 17.12.2016. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 005784202 из да та од ПУ Ниш на 
име Ви да но вић Ду шан ка, Ниш, Ниш.  01/001960/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1357 од 17.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007795011 из да та од ПУ Ниш на 
име Гру јић Ми о драг, Ниш, Ниш.  01/001961/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1304 од 10.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000590282 из да та од ПУ Ниш на 
име Жив ко вић Сми ља, Вр ти ште, Ниш.  01/001962/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1346 од 14.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 006764836 из да та од ПУ Ниш на 
име Мар ко вић Ју го слав, Ниш, Ниш.  01/001963/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1342 од 14.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 004109366 из да та од ПУ Ниш на 
име ра ден ко вић Јор дан ка, Ниш, Ниш.  01/001964/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1270 од 05.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 005433914 из да та од ПУ Ниш на 
име Жив ко вић Ма ри на, Ниш, Ниш.  01/001965/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 645 од 11.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 006158899 из да та од ПУ Ниш на 
име Мит ков вас ко, Ниш, Ниш.  01/001966/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 638/16 од 10.12.2016. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 000645539 из да та од ПУ Ниш на 
име Јо ва но вић Алек сан дра, Ниш, Ниш.  01/001967/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 603 од 28.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007521582 из да та од ПУ Ниш на 
име Да ми а нос Ста врос, Ниш, Ниш.  01/001968/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 596 од 27.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 005392122 из да та од ПУ Ниш на 
име Ла ти фо вић Ла тиф, Ниш, Ниш.  01/001969/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 554 од 19.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 00562651 из да та од ПУ Ниш на име 
Ан тић Пре драг, До њи Ма те је вац, Ниш.  01/001970/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 601 од 27.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000267415 из да та од ПУ Ниш на 
име Стој ко вић Сре тен, Ниш, Ниш.  01/001971/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 660 од 14.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 005201800 из да та од ПУ Ниш на 
име То шић Не ма ња, Ниш, Ниш.  01/001972/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 663/016 од 16.12.2016. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 006873532 из да та од ПС Но ви 
Бе о град на име Ђо рић Ни ко ла, Ниш, Ниш.  01/001973/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 659 од 14.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 003495107 из да та од ПУ Ниш на 
име Ђор ђе вић Да ли бор, Је ла шни ца, Ни шка Ба ња.  01/001974/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 646 од 10.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 006149980 из да та од ПУ Ниш на 
име Ми ло ше вић Ми лош, Ниш, Ниш.  01/001975/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 656/016 од 13.12.2016. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 006233209 из да та од ПУ Ниш на 
име Пе шић Го ран, Ниш, Ниш.  01/001976/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 631 од 09.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 006607138 из да та од ПУ Ниш на 
име Сто ја но вић Ми лан, Ниш, Ниш.  01/001977/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 643 од 10.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000652920 из да та од ПУ Ниш на 
име Ђор ђе вић Љи ља на, Ниш, Ниш.  01/001978/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 633 од 09.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 0068111893 из да та од ПУ Ниш на 
име Ве љић Ва лен ти на, Ниш, Ниш.  01/001979/17

Ре ше њем ПС Жи ти ште број 20542/17 од 09.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007604114 из да та од ПС 
Жи ти ште на име Кон дић Вла де, Ба нат ско Ка ра ђор ђе во, Жи ти
ште.  01/001980/17

Ре ше њем ПУ Бор број 205512/2017 од 11.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007515479 из да та од ПУ 
Бор на име Ада мо вић Го ран, Бор, Бор.  01/001981/17

Ре ше њем ПУ Бор број 2055112017 од 10.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007147250 из да та од ПУ 
Бор на име Бу фа но вић Дра ган, Бор, Бор.  01/001982/17

Ре ше њем ПУ Гњи ла не број 20514 од 10.01.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 007643239 из да та од ПУ Гњи ла
не на име Жив ко вић Го ран, Пар теш, Гњи ла не.  01/001983/17

Ре ше њем ПС Али бу нар број 2052527/173 од 10.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6172440 из да та од 
ПС Али бу нар на име Пет ко вић Бран ка, Вла ди ми ро вац, Али бу
нар.  01/001984/17

Ре ше њем ПУ Бор број 20557/2017 од 10.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005131268 из да та од ПУ 
Бор на име Цо кић Де јан, Бор, Бор.  01/001985/17

Ре ше њем ПУ Бор број 205592017 од 10.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006401750 из да та од ПУ 
Бор на име Кур тић Дра ган, Бор, Бор.  01/001986/17

Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 205032017 од 05.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003379585 из да та од 
ПС Бу ја но вац на име Ме ме то вић Имран, Бу ја но вац, Бу ја но вац.

  01/001987/17
Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 20502/2017 од 05.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003618007 из да та од 
ПС Бу ја но вац на име Ра ши ти Шу ајб, Ле то ви ца, Бу ја но вац.

  01/001988/17
Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 20501/2017 од 05.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007646107 из да та 
од ПС Бу ја но вац на име Фа зли ји Ће рим, Са мо љи ца, Бу ја но вац.

  01/001989/17
Ре ше њем ПС Бе о чин број 2052120 од 04.01.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006891306 из да та од ПС Бе
о чин на име Аје то вић ал си ра, Бе о чин, Бе о чин.  01/001990/17

Ре ше њем ПС Бе о чин број 2052123 од 28.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004636625 из да та од ПС 
Ти тел на име Па вло вић Рад ми ла, Ра ко вац, Бе о чин.  01/001991/17

Ре ше њем ПС Бе о чин број 2052121/16 од 19.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006671646 из да та од ПС 
Бе о чин на име Бо жић Не ве на, Бе о чин, Бе о чин.  01/001992/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 697/2016 од 19.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 006912542 из да та од ПУ Ниш 
на име Ро бавс Алек сан дар, Ниш, Ниш.  01/001993/17

Ре ше њем ПС Бе о чин број 2052122/16 од 26.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005034273 из да та од ПС 
Бе о чин на име Ву јић се тавн, Че ре вић, Бе о чин.  01/001994/17

Ре ше њем ПС Бе о чин број 205295 од 27.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 009654388 из да та од ПС Бе
о чин на име Бог да но вић Ста ни слав, Че ре вић, Бе о чин.

  01/001995/17
Ре ше њем ПС Жи ти ште број 20544/17 од 11.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008137458 из да та од ПС 
Жи ти ште на име Чи пу Да ри јус, То рак, Жи ти ште.  01/001996/17

Ре ше њем ПУ Ки кин да број 0520575 од 09.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004058896 из да та од ПУ 
Ки кин да на име По па дић Игор, Ки кин да, Ки кин да.  01/001997/17
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Ре ше њем ПУ Ки кин да број 0520578 од 12.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008854912 из да та од ПУ 
Ки кин да на име де ак Иштван, Ки кин да, Ки кин да.  01/001998/17

Ре ше њем ПС Ка њи жа број 20552/1 од 04.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006141239 из да та од ПС Ка
њи жа на име Тер те љи фе ренц, Ка њи жа, Ка њи жа.  01/001999/17

Ре ше њем ПС Кла до во број 2051175/2016 од 31.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007438116 из да та од 
ПС Кла до во на име Мар ти но вић Урош, Кла до во, Кла до во.

  01/002000/17
Ре ше њем ПС Оџа ци број 205366/201612 од 12.12.2016. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003879930 из да та од ПС 
Оџа ци на име Ди ми три је вић Ми ли ца, Оџа ци, Оџа ци.  01/002001/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 2051124/17 од 09.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007512148 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Жив ко вић Бо јан, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  01/002002/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 20563509/16 од 05.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006072510 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Јо вић Сне жа на, До ња Са бан та, Кра гу је вац.

  01/002003/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.223/2017 од 09.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003734463 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Кр сто вић Бо шко, Го ра жде вац, Пећ.

  01/002004/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 20514/2017 од 12.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008485601 из да та од 
ПС Пре ше во на име Фа зли ји Ерол, Ора о ви ца, Пре ше во.

  01/002005/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 205134500/16 од 23.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007796024 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ра до ва но вић Оли ве ра, Кра гу је вац, Кра гу
је вац.  01/002006/17

Ре ше њем ПС Пре ше во број 20510/2017 од 11.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0077255594 из да та 
од ПС Пре ше во на име Су леј ма ни Агим, Тр на ва, Пре ше во.

  01/002007/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 20509/2017 од 11.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008157396 из да та од 
ПС Пре ше во на име Ну ре ди ни Бе би, Ра јин це, Пре ше во.

  01/002008/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 205122017 од 12.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005492182 из да та од 
ПС Пре ше во на име Мех ме ти Ве би, Стре зов це, Пре ше во.

  01/002009/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 20511/2017 од 12.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007377068 из да та 
од ПС Пре ше во на име Агу ши Имер, До ња Шу а ша ја, Пре ше во.

  01/002010/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055/28 од 13.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005158383 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Бог да но вић Жељ ко, Зре ња нин, Зре ња нин.

  01/002011/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055/25 од 12.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003661451 из да та 
од ПУ Зре ња нин на име Стој ко вић Го ран, Зре ња нин, Зре ња нин.

  01/002012/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055/23 од 12.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008281350 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Шан дор Ка та ри на, Зре ња нин, Зре ња нин.

  01/002013/17
Ре ше њем ПС Кла до во број 2051162/2016 од 07.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5289388 из да та од 
ПС Кла до во на име Бо бол ко вић Сне жа на, Кла до во, Кла до во.

  01/002014/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055/27 од 13.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007858688 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Мак си мо вић Вла дан, Еч ка, Зре ња нин.

  01/002015/17
Ре ше њем ПС Гор њи Ми ла но вац број 20522/2017 

од 10.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006105857 из да та од ПС Гор њи Ми ла но вац на име Ми ла но вић 
Ср ђан, Гор њи Ми ла но вац, Гор њи Ми ла но вац.  01/002016/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 20520/17 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006326020 из да та од ПУ 
Сом бор на име Ша трић Ђор ђе, Сом бор, Сом бор.  01/002017/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 661 од 14.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 006545691 из да та од ПУ Ниш на 
име Та сић Та тја на, Ниш, Ниш.  01/002018/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 635 од 09.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000433791 из да та од ПУ Ниш на 
име То шић Бран ка, Ниш, Ниш.  01/002019/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055/26 од 12.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006411785 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Вла и са вље вић Је ле на, Та раш, Зре ња нин.

  01/002020/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 032055/24 од 12.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004013142 из да та од ПУ 
Зре ња нин на име По пов Не над, Ара дац, Зре ња нин.  01/002021/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 644 од 10.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007078174 из да та од ПУ Ниш на 
име Јо ва но вић Дра ги, Ниш, Ниш.  01/002022/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 640 од 10.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 003325515 из да та од ПУ Ниш на 
име Ба лић Та хир, Ниш, Ниш.  01/002023/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 639 од 10.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 006781422 из да та од ПУ Ниш на 
име Па вло вић Ан дри ја, Ниш, Ниш.  01/002024/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 632 од 09.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 004872960 из да та од ПУ Ниш на 
име Иби ше вић Да ли бор, Ниш, Ниш.  01/002025/17

Ре ше њем ПС Бе чеј број 20511/2017 од 12.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005850515 из да та од ПС Бе
чеј на име Га лус Зи не ла, Бач ко Пе тро во Се ло, Бе чеј.  01/002026/17

Ре ше њем ПС Бе чеј број 20510/2017 од 12.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006135085 из да та од ПС Бе
чеј на име Ке ри Ге за, Бе чеј, Бе чеј.  01/002027/17

Ре ше њем ПС Бе чеј број 2059/2017 од 12.01.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 004630765 из да та од ПС Бе чеј 
на име Хе ге диш Мењ харт, Бач ко Гра ди ште, Бе чеј.  01/002028/17

Ре ше њем ПС Бе чеј број 2057/2017 од 11.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007389429 из да та од ПС Бе
чеј на име Шин ко вић Еде, Ми ле ше во, Бе чеј.  01/002029/17

Ре ше њем ПС Бе чеј број 2058/2017 од 11.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006785820 из да та од ПС Бе
чеј на име Та ра и ло Ста ни слав, Бе чеј, Бе чеј.  01/002030/17

Ре ше њем ПС Бе чеј број 2056/2017 од 11.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007695085 из да та од ПС Бе
чеј на име Че ри Ти ва дар, Бе чеј, Бе чеј.  01/002031/17

Ре ше њем ПС Бе чеј број 2055/2017 од 09.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004063386 из да та од ПС Бе
чеј на име Икић Та ма ра, Бе чеј, Бе чеј.  01/002032/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 625 од 07.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000273684 из да та од ПУ Ниш на 
име Сто лић Алек сан дар, Ниш, Ниш.  01/002033/17

Ре ше њем ПС Бе чеј број 2054/2017 од 09.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000168435 из да та од ПС Бе
чеј на име Бу ње вач ки Иси дор, Бе чеј, Бе чеј.  01/002034/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 627 од 07.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007220971 из да та од ПУ Ниш на 
име Ко стић Мир ја на, Ниш, Ниш.  01/002035/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 598 од 27.04.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000370704 из да та од ПУ Ниш на 
име Кр стић Ра до мир, Ниш, Ниш.  01/002036/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 205136077/16 од 27.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006269424 из да та од 
ПУ Кра гу је вац на име Ми хај ло вић Љи ља на, Кра гу је вац, Кра гу
је вац.  01/002037/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 606 од 28.04.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 004490908 из да та од ПУ Ниш на 
име Злат ко вић Мла ден, Ниш, Ниш.  01/002038/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 2051262/17 од 09.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004706214 из да та од ПУ Кра
гу је вац на име Ми лић Во ја, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  01/002039/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 600 од 27.04.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 0042668446 из да та од ПУ Ниш на 
име Кри во ка пић Го ран, Ниш, Ниш.  01/002040/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 062051719 од 13.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007079238 из да та од ПУ 
Сом бор на име Кне же вићж Дра ган, Га ко во, Сом бор.

  01/002041/17
Ре ше њем ПУ Ниш број 593 од 27.04.2016. про гла ша ва се 

не ва же ћим лич на кар та број 007444336 из да та од ПУ Ниш на 
име Пе тро вић Иван, Ниш, Ниш.  01/002042/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 652 од 12.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 008095940 из да та од ПУ Ниш на 
име Ми ло са вље вић Со ја, Ниш, Ниш.  01/002043/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 642 од 10.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007291983 из да та од ПУ Ниш на 
име Ан тић Љу бо мир, Ниш, Ниш.  01/002044/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 649/2016 од 12.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 000519879 из да та од ПУ Ниш 
на име Пе тро вић Љу бин ка, Ниш, Ниш.  01/002045/17

Ре ше њем ПС Ириг број 205.1103/17 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004677808 из да та од ПС 
Ириг на име Тр гов че вић Алек сан дар, Врд ник, Ириг.  01/002046/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1145 од 09.08.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000282526 из да та од ПУ Ниш на 
име Сто ја но вић Пе тро ни је, Ниш, Ниш.  01/002047/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 651 од 12.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 004482842 из да та од ПУ Ниш на 
име Ни ко лић Пе тар, Ни ко ла Те сла, Ни шка Ба ња.  01/002048/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1355 од 17.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 004678890 из да та од ПУ Ниш на 
име Жи ва ље вић Ми лош, Ниш, Ниш.  01/002049/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 653 од 12.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007915738 из да та од ПУ Ниш на 
име Илић Го ран, Ниш, Ниш.  01/002050/17

Ре ше њем ПС Ми о ни ца број 205117 од 11.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003581382 из да та од ПС Ми о
ни ца на име Три фу но вић Ми ло ван, То лић, Ми о ни ца.  01/002051/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1336/2016 од 13.10.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000570005 из да та од ПУ 
Ниш на име Ко стић Ми о драг, Ниш, Ниш.  01/002052/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1354 од 17.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007566348 из да та од ПУ Ниш на 
име Ма нић Ива на, Ниш, Ниш.  01/002053/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 650 од 12.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000689557 из да та од ПУ Ниш на 
име Ба че вић Ду ши ца, Ниш, Ниш.  01/002054/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1343 од 14.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 008146238 из да та од ПУ Ниш на 
име Ђор ђе вић Ма ја, Ниш, Ниш.  01/002055/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1335/2016 од 13.10.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005662797 из да та од ПС 
Не го тин на име Аран ђе ло вић Је ле на, Ниш, Ниш.  01/002056/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1348 од 14.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000462592 из да та од ПУ Ниш на 
име Пе рић Ло зан ка, Ниш, Ниш.  01/002057/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1341/2016 од 13.10.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000614855 из да та од ПУ 
Ниш на име Ми лу ти но вић Љи ља на, Ниш, Ниш.  01/002058/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1320/2016 од 11.10.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 006114892 из да та од ПУ Ниш 
на име Ђор ђе вић Ра то мир, Ниш, Ниш.  01/002059/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 592 од 27.04.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 003995569 из да та од ПУ Ниш на 
име Но ва ко вић Ан дреа, Ниш, Ниш.  01/002060/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1347 од 14.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 003765296 из да та од ПУ Ниш на 
име Не до вић Спа сић Не да, Ниш, Ниш.  01/002061/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1276 од 05.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 005985918 из да та од ПУ Ниш на 
име Спа сов ски Ми ро слав, Ниш, Ниш.  01/002062/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 608 од 28.04.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 004877952 из да та од ПУ Ниш на 
име Жи вић Алек сан дар, Ниш, Ниш.  01/002063/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1278 од 05.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007216392 из да та од ПУ Ниш на 
име Бо жи ло вић Бран ко, Ниш, Ниш.  01/002064/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1273 од 05.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 005860357 из да та од ПС Вла ди чин 
Хан на име Ни ко лић Сло бо дан, Ниш, Ниш.  01/002065/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 507 од 12.04.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000635877 из да та од ПУ Ниш на 
име Др ље вић Рад ми ла, Ниш, Ниш.  01/002066/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1238 од 29.09.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 008525468 из да та од ПУ Ниш на 
име Пе тро вић Ни ко ла, Ниш, Ниш.  01/002067/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1239 од 29.09.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000657146 из да та од ПУ Ниш на 
име Дах ман Са мир, Ниш, Ниш.  01/002068/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1245 од 29.09.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000523477 из да та од ПУ Ниш на 
име Ра ни са вље вић Би сер ка, Ниш, Ниш.  01/002069/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 654/016 од 12.05.2016. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 000293717 из да та од ПУ Ниш на 
име Стан ко вић Ла зар, Ниш, Ниш.  01/002070/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1236 од 28.09.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 004560943 из да та од ПУ Ниш на 
име Шко рић Жар ко, Ниш, Ниш.  01/002071/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1222/2016 од 27.09.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007018083 из да та од ПУ 
Ниш на име Сто ја но вић Сто јан, Ниш, Ниш.  01/002072/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1233 од 28.09.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 008017203 из да та од ПУ Ниш на 
име Ни ко лић Бо ри во је, Ниш, Ниш.  01/002073/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 692/2016 од 19.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 006775066 из да та од ПУ Ниш 
на име По по вић Не ма ња, Ниш, Ниш.  01/002074/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1224/2016 од 27.09.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004391284 из да та од ПУ 
Ниш на име То до ро вић Срећ ко, Ниш, Ниш.  01/002075/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 630 од 09.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 006156991 из да та од ПУ Ниш на 
име Ми ло је вић Фи лип, Ниш, Ниш.  01/002076/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 628 од 07.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007366164 из да та од ПУ Ниш на 
име Зе бић Љу би ца, Ниш, Ниш.  01/002077/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 629/2016 од 09.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 006266083 из да та од ПУ Ниш 
на име Бра тић Ми ло ван, Ниш, Ниш.  01/002078/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 684/2016 од 17.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 000630963 из да та од ПУ Ниш 
на име Ста мен ко вић То пли ца, Ниш, Ниш.  01/002079/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 685/2016 од 17.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 006984288 из да та од ПУ Ниш 
на име Ада мов Са ња, Ниш, Ниш.  01/002080/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 679/2016 од 17.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 003629682 из да та од ПУ Ниш 
на име Сто ја ди но вић Ве ро ни ка, Ниш, Ниш.  01/002081/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 680/2016 од 17.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 005499961 из да та од ПУ Ниш 
на име Ми лен ко вић Жар ко, Ниш, Ниш.  01/002082/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 669 од 16.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 005031466 из да та од ПУ Ниш на 
име Ја ма ко вић Да ни ло, Ниш, Ниш.  01/002083/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 664 од 16.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 003488507 из да та од ПУ Ниш на 
име По по вић Де јан, Ниш, Ниш.  01/002084/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 681/2016 од 17.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 000618153 из да та од ПУ Ниш 
на име Бо јић Че до мир, Гор њи Ма те је вац, Ниш.  01/002085/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 676/2016 од 16.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 006093847 из да та од ПУ Ниш 
на име Ги гић Ми лан, Ниш, Ниш.  01/002086/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 670 од 16.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 005101095 из да та од ПУ Кру ше вац 
на име Мир ко вић Ти ја на, Ниш, Ниш.  01/002087/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 674 од 16.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007902618 из да та од ПУ Ниш на 
име Мо ско влић Ми ли ја да, Ниш, Ниш.  01/002088/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 672 од 16.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007763361 из да та од ПУ Ниш на 
име Ми шић Ву ко са ва, Ниш, Ниш.  01/002089/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 668 од 16.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000120654 из да та од ПУ Ниш на 
име Ми ло ше вић Ми лун, Ниш, Ниш.  01/002090/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 673 од 16.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000650548 из да та од ПУ Ниш на 
име Кр стић Ми ро слав, Ниш, Ниш.  01/002091/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1316/2016 од 10.10.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005714214 из да та од ПУ 
Ниш на име Пе ро вић Мир ко, Ниш, Ниш.  01/002092/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1318/2016 од 11.10.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 006598385 из да та од ПУ Ниш 
на име Пе тро вић Сне жа на, Ниш, Ниш.  01/002093/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1317/2016 од 11.10.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 005156087 из да та од ПУ Ниш 
на име Пе тро вић Ми ли ца, Ниш, Ниш.  01/002094/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1225/2016 од 27.09.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003642073 из да та од ПУ 
За је чар на име Јо ва но вић Мар ко, Ниш, Ниш.  01/002095/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1251 од 30.09.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007489902 из да та од ПУ Ниш на 
име Илић Ни ко ла, Ни шка ба ња, Ни шка Ба ња.  01/002096/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 682/2016 од 17.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 003878867 из да та од ПУ Ниш 
на име Миљ ко вић Фи лип, Гор ње Ме ђу ро во, Ниш.  01/002097/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1337/2016 од 13.10.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 003857983 из да та од ПУ Ниш 
на име Јо ва но вић Јо ван, Ни шка ба ња, Ни шка Ба ња.  01/002098/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1352 од 17.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 008534964 из да та од ПУ Ниш на име 
Сто ја но вић На та ли ја, Ни шка ба ња, Ни шка Ба ња.  01/002099/17
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Ре ше њем ПУ Ниш број 657 од 14.05.2016. про гла ша ва се 

не ва же ћим лич на кар та број 006898528 из да та од ПУ Ниш на 
име Ми ло ва но вић Ми ле на, Ниш, Ниш.  01/002100/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 641 од 10.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 003794585 из да та од ПУ Ниш на име 
Стан ко вић Дра га на, Ни шка ба ња, Ни шка Ба ња.  01/002101/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1364 од 18.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007953727 из да та од ПУ Ниш на 
име Ђор ђе вић Рај ко, Про сек, Ни шка Ба ња.  01/002102/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 693/2016 од 19.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 005001184 из да та од ПУ Ниш 
на име Ху се и ни Ха лит, Ниш, Ниш.  01/002103/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 647 од 11.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000508431 из да та од ПУ Ниш на име 
Ми ле но вић Јо ван, До ња Сту де на, Ни шка Ба ња.  01/002104/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 626 од 07.05.2016. про гла ша ва се не
ва же ћим лич на кар та број 007199717 из да та од ПУ Ниш на име 
Ди ми три је вић Љи ља на, Ни ко ла те сла, Ни шка Ба ња.  01/002105/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 599 од 27.04.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 005002472 из да та од ПУ Ниш на име 
Јо ва но вић Љу би сав, Ни ко ла Те сла, Ни шка Ба ња.  01/002106/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1280 од 05.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 005938132 из да та од ПУ Ниш на 
име Ми јај ло вић Ми лош, Де ве ти мај, Ни шка Ба ња.  01/002107/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 691/2016 од 18.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 004032506 из да та од ПУ Ниш 
на име Вуг де ли ја Вук, Ниш, Ниш.  01/002108/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1258 од 03.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 004903757 из да та од ПУ Ниш на 
име Јо ва но вић Дра ган, Де ве ти мај, Ни шка Ба ња.  01/002109/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1303 од 10.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 004644500 из да та од ПУ Ниш на 
име Ми јај ло вић Ми лан, Де ве ти мај, Ни шка Ба ња.  01/002110/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 665 од 16.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 005343440 из да та од ПУ Ниш на 
име Жив ко вић Мар ко, Ниш, Ниш.  01/002111/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 675 од 16.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 005114165 из да та од ПУ Ниш на 
име Сто ја но вић Си ни ша, Кру шце, Ниш.  01/002112/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 634 од 09.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 006575355 из да та од ПУ Ниш на 
име Сто ја но вић Ла зар, Кру шце, Ниш.  01/002113/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 637 од 09.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 006848940 из да та од ПУ Ниш на 
име Ни ко лић Ми лош, Вре ло, Ниш.  01/002114/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1306 од 10.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 005215047 из да та од ПУ Ниш на 
име Лап че вић Алек сан дар, До ња Вре жи на, Ниш.  01/002115/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 666 од 16.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 003084346 из да та од ПУ Ниш на 
име Ди мић Ду шко, Миљ ко вац, Ниш.  01/002116/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1308 од 10.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007296801 из да та од ПУ Ниш на 
име Ца кић Иван, Гор ње Ме ђу ро во, Ниш.  01/002117/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1334/2016 од 13.10.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 006146981 из да та од ПУ Уро
ше вац на име Ни ко лић Иван, Гор ња Би ти ња, Ниш.  01/002118/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 689/2016 од 18.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 004664709 из да та од ПУ Ниш 
на име Ла зић Гор да на, Ниш, Ниш.  01/002119/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 686/2016 од 18.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 006025472 из да та од ПУ Ниш 
на име То до ро вић Ни ко ла, Ниш, Ниш.  01/002120/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 690/2016 од 18.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 003567530 из да та од ПУ Ниш 
на име Ста ној ко вић Ми ли ца, Ниш, Ниш.  01/002121/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 688/2016 од 18.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 008118827 из да та од ПУ Ниш 
на име Илић Ср би јан ка, Ниш, Ниш.  01/002122/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 683/2016 од 17.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 007429606 из да та од ПУ Ниш 
на име Ста ни са вље вић Та ња, Ниш, Ниш.  01/002123/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 677/2016 од 17.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 004336862 из да та од ПУ Ниш 
на име Стој ко вић Цвет ко вић Је ле на, Ниш, Ниш.  01/002124/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1350 од 14.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 004393006 из да та од ПУ Ниш на 
име Ан ђел ко вић Ми ла, Ниш, Ниш.  01/002125/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1349 од 14.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000540622 из да та од ПУ Ниш на 
име Вла ди ми ров Дра го слав, Ниш, Ниш.  01/002126/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1272 од 05.10.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007395601 из да та од ПУ Ниш на 
име Ђор ђе вић Ма ри ја, Ниш, Ниш.  01/002127/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 687/2016 од 18.05.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 000112861 из да та од ПУ Ниш 
на име Ђор ђе вић Гор да на, Уро ше вац, Уро ше вац.  01/002128/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.243/2017 од 
12.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008886123 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ча бар ка па Ма ри
на, Но ви Бе о град, Бе о град.  01/002129/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.244/17СИВ од 
12.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
004072396 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ра де но вић Ср ђан, 
Но ви Бе о град, Бе о град.  01/002130/17

Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.2556/16 од 31.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000042813 из да та од 
ПУ Бе о град на име Ра дић Де сан ка, Мла де но вац, Мла де но вац.

  01/002131/17
Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.2555/16 од 31.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000093338 из да та од 
ПУ Бе о град на име Ба јић Ми ле на, Ве ли ка Кр сна, Мла де но вац.

  01/002132/17
Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.2554 од 30.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008537614 из да та од 
ПС Мла де но вац на име Сте ва но вић Ка див ка, Мла де но вац, Мла
де но вац.  01/002133/17

Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.2553 од 29.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004831950 из да та од 
ПС Мла де но вац на име Ран ко вић Ми лош, Мла де но вац, Мла де
но вац.  01/002134/17

Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.2552 од 29.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006666559 из да та од 
ПС Мла де но вац на име Јо ви чић Ми ло ван, Мла де но вац, Мла де
но вац.  01/002135/17

Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.2551/2016 од 
29.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
004105331 из да та од ПС Мла де но вац на име Је ре мић Ми лош, 
Мла де но вац, Мла де но вац.  01/002136/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.240/17СИВ од 
12.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005825619 из да та од ПС Зе мун на име Цвет ко вић Ива на, Чу ка
ри ца, Бе о град.  01/002137/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 2054142/171 од 13.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000276827 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Ђу рић Бог дан, Ко те ши ца, Ва ље во.

  01/002138/17
Ре ше њем ПУ Ва ље во број 2054141/171 од 13.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007072247 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Та на ско вић Сла ви ца, Осла дић, Ва ље во.

  01/002139/17
Ре ше њем ПУ Ва ље во број 2054225/171 од 13.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008232330 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Пе рић Не вен, Ва ље во, Ва ље во.  01/002140/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.2111/2017 од 05.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005669519 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Жи кић Дра ги ша, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/002141/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.29/2017 од 04.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008462838 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Циц мил Ана, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/002142/17
Ре ше њем ПС Ко це ље ва број 2054406/17 од 16.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006360150 из да та од 
ПС Ко це ље ва на име Ми ло са вље вић Ми лан ка, Сви ле у ва, Ко це
ље ва.  01/002143/17

Ре ше њем ПС Ко це ље ва број 2053536/17 од 12.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000022027 из да та 
од ПС Ко це ље ва на име Си мић Ду шан ка, Дру же тић, Ко це ље ва.

  01/002144/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.22/2016 од 04.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007067113 из да та од 
ПС Ра ко ви ца на име Пе тро вић Ни ко ла, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/002145/17
Ре ше њем ПУ Ша бац број 2051628/17 од 07.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007606407 из да та од ПУ 
Ша бац на име Бо ги ће вић Ду шан ка, Ша бац, Ша бац.  01/002146/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 2051625/17 од 16.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003480546 из да та од ПУ 
Ша бац на име Џи но вић Ни ко ла, Ша бац, Ша бац.  01/002147/17

Ре ше њем ПС Се чањ број 205151 од 05.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00596195 из да та од ПС Се
чањ на име Ма ђар ка Мар ко, Шур јан, Се чањ.  01/002148/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.210 од 04.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007938266 из да та од ПС 
Чу ка ри ца на име Ча ли ја Је ле на, Ру шањ, Ру шањ.  01/002149/17

Ре ше њем ПС Се чањ број 2051568 од 24.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003895739 из да та од ПС 
Се чањ на име Ни ко лић Ми рол сав, Се чањ, Се чањ.  01/002150/17

Ре ше њем ПС Се чањ број 2051567 од 22.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005170220 из да та од ПС 
Се чањ на име По по вић Ма ра, Кра ји шник, Се чањ.  01/002151/17

Ре ше њем ПС Ти тел број 20565 од 16.01.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 004025247 из да та од ПС Ти тел на 
име Је вро си мов Ана ста си ја, Ти тел, Ти тел.  01/002152/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.25/2017 од 04.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008278627 из да та од ПС Чу
ка ри ца на име Чор бић Ра дун ка, Чу ка ри ца, Бе о град.  01/002153/17

Ре ше њем ПС Ти тел број 20568 од 16.01.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 004117910 из да та од ПС Ти тел на 
име Ро дић Да ни је ла, Ти тел, Ти тел.  01/002154/17

Ре ше њем ПС Ти тел број 20566 од 16.01.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 004782388 из да та од ПС Ти тел на 
име Ро дић На та ша, Ти тел, Ти тел.  01/002155/17

Ре ше њем ПС Ти тел број 20567 од 16.01.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 00768285 из да та од ПС Ти тел на 
име Ро дић Бо ја на, Ти тел, Ти тел.  01/002156/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.27/2016 од 04.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004472606 из да та од ПС 
Чу ка ри ца на име Три фу но вић Дра ган, Ум ка, Ум ка.  01/002157/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.24/2017 од 04.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007775754 из да та од ПС Чу
ка ри ца на име Кне же вић Ла буд, Чу ка ри ца, Бе о град.  01/002158/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1491 од 09.01.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007748066 из да та од ПУ Ниш на 
име Кр стић Ан ђе ла, Ниш, Ниш.  01/002159/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1486 од 08.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 006226169 из да та од ПУ Ниш на 
име Пе тро вић Го ран, Ниш, Ниш.  01/002160/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1483 од 08.01.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 003311031 из да та од ПУ Ниш на 
име Мар ко вић Ду шан ка, Ниш, Ниш.  01/002161/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1488 од 09.01.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007890470 из да та од ПУ Ниш на 
име Жив ко вић Де јан, Ниш, Ниш.  01/002162/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 2055506/17 од 18.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003957973 из да та од ПС 
Ло зни ца на име Но ва ко вић Ма ри на, Ја дран ска Ле шни ца, Ло зни ца.

  01/002163/17
Ре ше њем ПУ Ниш број 1481 од 09.01.2017. про гла ша ва се 

не ва же ћим лич на кар та број 006954771 из да та од ПУ Ниш на 
име Та сић Све тла на, До ње Ме ђу ро во, Ниш.  01/002164/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1492 од 09.01.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 004451788 из да та од ПУ Ниш на 
име Пе јо вић Бо јан, Ниш, Ниш.  01/002165/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.23/2017 од 04.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006347513 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име За го рац Ста на, Ве ли ка Мо шта ни ца, Ве ли ка 
Мо шта ни ца.  01/002166/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 778 од 03.01.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 004995277 из да та од ПУ Ниш на 
име Ја наћ ко вић Вук, Ниш, Ниш.  01/002167/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1470 од 07.01.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 008045537 из да та од ПУ Ниш на 
име Ми ја чић Ра јић Да ни је ла, Ниш, Ниш.  01/002168/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1468 од 07.01.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007835939 из да та од ПУ Ниш на 
име Ми тро вић Ср ђан, Ниш, Ниш.  01/002169/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1471 од 07.01.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 004520525 из да та од ПУ Ниш на 
име Ха џић На та ли ја, Ниш, Ниш.  01/002170/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1474 од 07.01.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 0060006061 из да та од ПУ Ниш на 
име Ка ра но вић Ма ја, Ниш, Ниш.  01/002171/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1473 од 07.01.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000655673 из да та од ПУ Ниш на 
име Цвет ко вић Љи ља на, До ња Тр на ва, Ниш.  01/002172/17

Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.212/17 од 05.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005921802 из да та од 
ПС Ста ри град на име Ко ва че вић Бо ри вој, Ста ри град, Бе о град.

  01/002173/17
Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.28/17 од 04.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008228740 из да та од 
ПС Ста ри град на име Ста ни шић Пе тар, Ста ри град, Бе о град.

  01/002174/17
Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.24/17 од 04.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број L 000077180 из да та 
од ПУ Бе о град на име Сте фа но вић Омољ, Ста ри град, Бе о град.

  01/002175/17
Ре ше њем ПУ Ниш број 620 од 05.01.2017. про гла ша ва се 

не ва же ћим лич на кар та број 000409238 из да та од ПУ Ниш на 
име Сто јан чић Ма ли на, Ла ли нац, Ниш.  01/002176/17

Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.217/17 од 05.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008697507 из да та од 
ПС Ста ри град на име Лон ча ре вић Ми јат, Ста ри град, Бе о град.

  01/002177/17
Ре ше њем ПУ Ниш број 594 од 20.12.2016. про гла ша ва се 

не ва же ћим лич на кар та број 000647157 из да та од ПУ Ниш на 
име Ор дев Бра ни слав, Ла ли нац, Ниш.  01/002178/17

Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.214/17 од 05.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003308978 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Ма жи бра да Ми ро слав, Ста ри град, Бе
о град.  01/002179/17

Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.211/17 од 04.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006137941 из да та од ПС 
Ста ри град на име Гли шић Ра да, Ста ри град, Бе о град.  01/002180/17

Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.21602/16 од 31.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003072503 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Шив шић Је ле на, Ста ри град, Бе о град.

  01/002181/17
Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.216/17 од 05.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003978010 из да та од ПС 
Ста ри град на име Ср зић Де јан, Ста ри град, Бе о град.  01/002182/17

Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.29/17 од 04.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007323755 из да та од 
ПС Ста ри град на име Ђур ко вић Да во гић Ана, Па ли лу ла, Бе о
град.  01/002183/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 619/016 од 04.01.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 007083669 из да та од ПУ Ниш на 
име Ки та но вић Си би ја на, Ниш, Ниш.  01/002184/17

Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.21578/16 од 26.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004107197 из да та од ПС 
Па ли лу ла на име Го улд Ас хлеy, Па ли лу ла, Бе о град.  01/002185/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 604 од 28.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 004464938 из да та од ПУ Ниш на 
име Ми ли ће вић Ве сна, Ниш, Ниш.  01/002186/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 605 од 28.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 006193606 из да та од ПУ Ниш на 
име Трај ко вић Ра ди во је, Ниш, Ниш.  01/002187/17

Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.210/17 од 04.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008339093 из да та од 
ПС Ста ри град на име Је шић Дра го љуб, Па ли лу ла, Бе о град.

  01/002188/17
Ре ше њем ПУ Ниш број 607 од 28.12.2016. про гла ша ва се 

не ва же ћим лич на кар та број 0006298871 из да та од ПУ Ниш на 
име Ђор ђе вић Ду шан, Ниш, Ниш.  01/002189/17

Ре ше њем ПС Ста ри град број 205.218/17 од 05.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007607064 из да та од 
ПС Ста ри град на име Ни мац Жељ ка, Зе мун, Зе мун.  01/002190/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 591 од 27.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007795270 из да та од ПУ Ниш на 
име Јан ко вић Ма ри ја, Ниш, Ниш.  01/002191/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 602 од 28.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007194305 из да та од ПУ Ниш на 
име Цвет ко вић Јо ва на, Ле ско вик, Ниш.  01/002192/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.229/17 од 10.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004995487 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Ђор ђе вић Ср ђан, Сав ски ве нац, Бе о
град.  01/002193/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 597 од 27.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 00688244 из да та од ПУ Ниш на име 
Ра ден ко вић Пе тар, Ниш, Ниш.  01/002194/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.232/2017 од 
10.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008751431 из да та од ПС Во ждо вац на име Мар ко вић Бра ни слав, 
Грн чар, Ви ти на.  01/002195/17

Ре ше њем ПС Обре но вац број 205.2698/16 од 28.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008395700 из да та од 
ПС Обре но вац на име Јо ва но вић Ива на, Ушће, Обре но вац.

  01/002196/17
Ре ше њем ПС Обре но вац број 205.2696/16 од 22.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000329679 из да та од 
ПУ Бе о град на име Алек сић дар ко, Зе мун, Бе о град.  01/002197/17

Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 205.42 од 02.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00063121 из да та од ПУ Бе о
град на име Ива но вић Зор ка, Ба ро ше вац, Ла за ре вац.  01/002198/17

Ре ше њем ПС Ла за ре вац број 205.43/2017 од 03.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005561811 из да та од 
ПС Ла за ре вац на име Па вло вић Сла ви ца, Ла за ре вац, Ла за ре вац.

  01/002199/17
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Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.28/17 од 05.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004330827 из да та од 
ПС Мла де но вац на име Три фу но вић Не ве на, Мла де но вац, Мла
де но вац.  01/002200/17

Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.210/2017 од 
05.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008340129 из да та од ПС Мла де но вац на име Ми лен ко вић Ка та
ри на, Мла де но вац, Мла де но вац.  01/002201/17

Ре ше њем ПС Чо ка број 14205261/17 од 10.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007206713 из да та од ПС 
Чо ка на име Ко чиш Ева, Чо ка, Чо ка.  01/002202/17

Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.29/17 од 05.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006795971 из да та од 
ПС Мла де но вац на име Бла го је вић Ве сна, Мла де но вац, Мла де
но вац.  01/002203/17

Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.26 од 05.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006647511 из да та од ПС 
Мла де но вац на име Про кић Љи ља на, Мла де но вац, Мла де но вац.  
01/002204/17

Ре ше њем ПС Ба ји на Ба шта број 20524/17 од 06.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 7198419 из да та од 
ПС Ба ји на Ба шта на име Ра ди во је вић Љу би ша, Ба ји на Ба шта, 
Ба ји на Ба шта.  01/002205/17

Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.24/2017 од 04.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008326746 из да та од 
ПС Мла де но вац на име Но ва ко вић Ан ђе ла, Мла де но вац, Мла де
но вац.  01/002206/17

Ре ше њем ПС Ба ји на Ба шта број 20518/17 од 05.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5753537 из да та од 
ПС Ба ји на Ба шта на име Алек сић Ми ли јан, Зло дол, Ба ји на Ба
шта.  01/002207/17

Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.25 од 05.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008467877 из да та од ПС 
Мла де но вац на име Стој ме но вић Гор да на, Се на ја, Мла де но вац.

  01/002208/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 205114/17 од 10.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008367575 из да та од ПУ 
Ча чак на име Нва ко вић Ни ко ла, Ча чак, Ча чак.  01/002209/17

Ре ше њем ПС Кла до во број 20513/2017 од 13.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003285367 из да та од ПС 
Кла до во на име Бро збић Ду шан ка, Кла до во, Кла до во.  01/002210/17

Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.203/17 од 04.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006357495 из да та од 
ПС Мла де но вац на име Лу кић Дра ган, Ве ли ка Кр сна, Ве ли ка 
Кр сна.  01/002211/17

Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.22 од 04.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007754657 из да та од ПС 
Мла де но вац на име Бо жо вић Ста ни мир, Ме ђу луж је, Мла де но
вац.  01/002212/17

Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.27 од 05.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005098303 из да та од ПС Мла
де но вац на име Ву јић Ми ли ца, Ра бро вац, Ра бро вац.  01/002213/17

Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.21 од 02.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број Р 000252317 из да та од 
ПУ Бе о град на име Сте ва но вић Гор да на, Во ждо вац, Бе о град.

  01/002214/17
Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22029/16 од 12.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005035509 из да та 
од ПС Во ждо вац на име Жи ва но вић Сла во љуб, Во ждо вац, Бе о
град.  01/002215/17

Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22026/16 од 12.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007307939 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Кр стић Зо ри ца, Во ждо вац, Бе о град.

  01/002216/17
Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22013/16 од 10.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006918161 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Ра ду син Да ни је ла, По по вић, Со пот.

  01/002217/17
Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22018 од 10.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006177032 из да та од 
ПС Во ждо вац на име Оже го вић Је ле на, Во ждо вац, Бе о град.

  01/002218/17
Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22028 од 12.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006964377 из да та 
од ПС Во ждо вац на име Ми шо вић Пре драг, Ра ко ви ца, Бе о град.

  01/002219/17
Ре ше њем ПС Во ждо вац број 205.22022/16 од 12.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0067131023 из да та 
од ПС Во ждо вац на име Ан ђел ко вић Ми лун, Бе ли По ток, Бе ли 
По ток.  01/002220/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 2053627/171 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006253049 из да та од ПУ 
Ва ље во на име Ву ки ће вић Јо ва на, Ва ље во, Ва ље во.  01/002221/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 2053596/171 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003528469 из да та од ПУ Ва
ље во на име Го ло ско ко вић Ни ко ла, Ва ље во, Ва ље во.  01/002222/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 2053591/171 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003780652 из да та од ПУ 
Ва ље во на име Пет ко вић Ман да, Ва ље во, Ва ље во.  01/002223/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 2053587/171 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006682556 из да та од ПУ 
Ва ље во на име Да ви до вић Ми лош, Ва ље во, Ва ље во.  01/002224/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.228/17 од 10.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005375712 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Лаyер Ди а на, Сав ски ве нац, Бе о град.

  01/002225/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.227/17 од 10.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005276441 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Ла ло вић До ро теа, Сав ски ве нац, Бе о
град.  01/002226/17

Ре ше њем ПС Кла до во број 2051+4/2017 од 16.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003713127 из да та од 
ПС Кла до во на име Гор да на Ма то вић, Кла до во, Кла до во.

  01/002227/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.230/17 од 10.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007881109 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Ла зић Зла та, Сав ски ве нац, Бе о град.

  01/002228/17

Ре ше њем ПС Ба ји на Ба шта број 2052/17 од 04.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4788572 из да та од 
ПС Ба ји на Ба шта на име Ро гић Сте фан, Ба ји на Ба шта, Ба ји на Ба
шта.  01/002229/17

Ре ше њем ПС Ба ји на Ба шта број 205.45/17 од 11.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004960231 из да та од 
ПС Ба ји на Ба шта на име Ша го Ћи рић Ана, Ста ра Па зо ва, Ста ра 
Па зо ва.  01/002230/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6409/16 од 28.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006030346 из да та од ПС 
Ру ма на име Бу лић Ми о драг, Кле нак, Ру ма.  01/002231/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.223/17 од 09.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006972228 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Ку ли шић Ја сми на, Ра ко ви ца, Бе о град.

  01/002232/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2124/17 од 09.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003600050 из да та од 
ПС Га џин хан на име Ра шко вић Сла ви ца, Но ви Бе о град, Но ви 
Бе о град.  01/002233/17

Ре ше њем ПС Ко це ље ва број 2054127/2017 од 13.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007410855 из да та од 
ПС Ко це ље ва на име Бе лен за да Зо ран, Ко це ље ва, Ко це ље ва.

  01/002234/17
Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 2054268/17 од 15.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004986780 из да та од 
ПУ Ја го ди на на име Гро зда но вић Да ни је ла, Ја го ди на, Ја го ди на.

  01/002235/17
Ре ше њем ПС Ко це ље ва број 2054495/17 од 16.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007639910 из да та од 
ПС Ко це ље ва на име Ран ко вић Го ран, Ма ли бо шњак, Ко це ље ва.

  01/002236/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 205111/17 од 08.01.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005793175 из да та од ПУ Ча
чак на име Вој но вић Сло бо дан, Ко ње ви ћи, Ја го ди на.  01/002237/17

Ре ше њем ПС Кур шу мли ја број 2054067/17 од 13.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005209053 из да та од 
ПС Кур шу мли ја на име Ма рин ко вић Бо бан, Кур шу мли ја, Кур
шу мли ја.  01/002238/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2614 од 31.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003489219 из да та од ПС Зе
мун на име Кар ли чић Бо ри сав, Ја ко во, Ја ко во.  01/002239/17

Ре ше њем ПС Кур шу мли ја број 2053534/17 од 12.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003891003 из да та од 
ПС Кур шу мли ја на име Ва си ље вић Ми ло рад, Трм ка, Кур шу мли ја.

  01/002240/17
Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2013 од 10.01.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004327762 из да та од ПС Зе
мун на име Ри сти во је вић Ми ле, Ја ко во, Ја ко во.  01/002241/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.210 од 09.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004289765 из да та од ПС Зе
мун на име Ра до ва но вић Јо ва на, Ја ко во, Ја ко во.  01/002242/17

Ре ше њем ПС Ко вин број 20547548/17 од 16.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008316752 из да та од ПС 
Ко вин на име Ва си ље вић Би ља на, Мра мо рак, Ко вин.  01/002243/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2609 од 28.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003728683 из да та од ПС Зе
мун на име Бо шко вић Па вле, Ја ко во, Ја ко во.  01/002244/17

Ре ше њем ПС Ко вин број 2054217/17 од 13.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003398048 из да та од ПС 
Ко вин на име Вра неш Де ан, Мра мо рак, Ко вин.  01/002245/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.211 од 09.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007029693 из да та од ПС Зе
мун на име Ер де љан Са ра, Ја ко во, Ја ко во.  01/002246/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2018 од 13.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003358955 из да та од ПС Зе
мун на име Три фу но вић Сто ја на, Ја ко во, Ја ко во.  01/002247/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 20515/17 од 05.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005539422 из да та од ПУ 
Ча чак на име Уро ше вић Ја на, Бе љи на, Ча чак.  01/002248/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2592 од 15.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006517342 из да та од ПС Зе
мун на име Ву јић Ста ној ка, Сур чин, Сур чин.  01/002249/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2588 од 15.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004721766 из да та од ПС Зе
мун на име Та маш Са ња, Сур чин, Сур чин.  01/002250/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2020 од 14.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003451399 из да та од ПС Зе
мун на име За и ро вић Фер ди, Сур чин, Сур чин.  01/002251/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2004 од 04.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005331407 из да та од ПС Зе
мун на име Са ли ће вић Ба шким, Сур чин, Сур чин.  01/002252/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2006 од 05.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004379192 из да та од ПС Зе
мун на име Па лу ро вић Ми ле на, Сур чин, Сур чин.  01/002253/17

Ре ше њем ПС Вр њач ка Ба ња број 20537/17 од 13.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008764318 из да та од 
ПС Вр њач ка Ба ња на име Жи ва ље вић Ле по са ва, Вр њач ка Ба ња, 
Вр њач ка Ба ња.  01/002254/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2008 од 05.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003591146 из да та од ПС Но
ви Бе о град на име Га рић Гор да на, Сур чин, Сур чин.  01/002255/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.29 од 05.01.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 004272386 из да та од ПС Зе мун 
на име Кам бе ри Би да им, Сур чин, Сур чин.  01/002256/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2594 од 16.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008278359 из да та од ПС Сур
чин на име Не на до вић Ми ле на, Сур чин, Сур чин.  01/002257/17

Ре ше њем ПС Вр њач ка Ба ња број 20515/17 од 12.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008627875 из да та од 
ПС Вр њач ка Ба ња на име да бић Ми ле на, Врњ ци, Вр њач ка Ба ња.

  01/002258/17
Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2005 од 04.01.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003973778 из да та од ПС Зе
мун на име Аба зи Бе сник, Беч мен, Беч мен.  01/002259/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2007 од 05.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005376356 из да та од ПС Зе
мун на име До бри чић Жељ ко, Беч мен, Беч мен.  01/002260/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2018 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007758619 из да та од ПС 
Сур чин на име Шљу ка Алек сан дар, До ба нов ци, До ба нов ци.

  01/002261/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2590 од 15.12.2016. про гла ша
ва се не ва же ћим лич на кар та број 003687894 из да та од ПС Зе мун на 
име Јо ва но вић Ми лан, Пе тров чић, Пе тров чић.  01/002262/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2613 од 30.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007118253 из да та од ПС 
Но ви Бе о град на име Стан ко вић Дар ко, Па ли лу ла, Бе о град.

  01/002263/17
Ре ше њем ПС Обре но вац број 205.231/2017 од 10.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006518001 из да та од 
ПС Обре но вац на име Пу зо вић Је ле на, Обре но вац, Обре но вац.

  01/002264/17
Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2612 од 29.12.2016. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005160458 из да та од ПС Зе
мун на име Ма нић Вла ди ца, Бо љев ци, Бо љев ци.  01/002265/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2002 од 04.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003995715 из да та од ПС Зе
мун на име Че ле бић Ва ња, Бо љев ци, Бо љев ци.  01/002266/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2016 од 11.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007616574 из да та од ПС 
Но ви Бе о град на име До ше но вић Мил ки ца, Но ви Бе о град, Но ви 
Бе о град.  01/002267/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2012 од 10.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003290738 из да та од ПС 
Зе мун на име Ђур ђе вић Ми лош, Но ви Бе о град, Но ви Бе о град.

  01/002268/17
Ре ше њем ПС Сур чин број 205.02015 од 11.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008661511 из да та од ПС 
Сур чин на име Ива нов Ми ле на, Но ви Бе о град, Но ви Бе о град.

  01/002269/17
Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2003 од 04.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008918883 из да та од ПС 
Сур чин на име Ђу ро вић Ми ло ван, Но ви Бе о град, Но ви Бе о град.

  01/002270/17
Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2019 од 13.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008118867 из да та од ПС 
Сур чин на име Си мо вић Ми ле на, Но ви Бе о град, Но ви Бе о град.

  01/002271/17
Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2587 од 15.12.2016. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006802798 из да та од ПС 
Но ви Бе о град на име Ла у ше вић Ђор ђе, Но ви Бе о град, Но ви Бе о
град.  01/002272/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2512 од 25.10.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006328577 из да та од ПС 
Но ви Бе о град на име Пеј ко вић Ан ка, Но ви Бе о град, Но ви Бе о
град.  01/002273/17

Ре ше њем ПС Сур чин број 205.2017 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006946592 из да та од ПС 
Но ви Бе о град на име Јо ва но вић Аман да, Но ви Бе о град, Но ви Бе
о град.  01/002274/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.26/17 од 10.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007486492 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Ран ђе ло вић Рад ми ла, Па ли лу ла, Бе о град.

  01/002275/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.253/17 од 13.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005550174 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Ђо кић На де жда, Но ви Бе о град, Но ви 
Бе о град.  01/002276/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.242/17 од 12.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006610543 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Зла та но вић Сла ђа на, Но ви Бе о град, 
Но ви Бе о град.  01/002277/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.237/17SIV од 
12.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005876361 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Пи ли по вић Ми
хај ло, Но ви Бе о град, Но ви Бе о град.  01/002278/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.239/17SIV од 
12.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006144303 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ми лић Ми лош, 
Но ви Бе о град, Но ви Бе о град.  01/002279/17

Ре ше њем ПУ Ки кин да број 05205712 од 16.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006705882 из да та од ПУ 
Ки кин да на име Чав ка Све то мир, Но ви Ко зар ци, Ки кин да.

  01/002280/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.238/17SIV од 

12.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003612298 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Рак Злат ко, Но ви 
Бе о град, Но ви Бе о град.  01/002281/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.247/17SIV од 
13.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005881141 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ву ја си но вић Ни
ко ла, Но ви Бе о град, Но ви Бе о град.  01/002282/17

Ре ше њем ПС При бој број 20524/14 од 11.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007690214 из да та од ПС 
При бој на име Но ва ко вић Жељ ко, При бој, При бој.  01/002283/17

Ре ше њем ПС При бој број 20525/2017 од 11.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006876135 из да та од ПС 
При бој на име Пе шо вић Ма ри ца, Стр мац, При бој.  01/002284/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.250/17SIV од 
13.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003866636 из да та од ПС Па ли лу ла на име Та сић Јо ва на, До ба
нов ци, До ба нов ци.  01/002285/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.241/17SIV од 
12.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005900938 из да та од ПС Вра чар на име Жи кић Ми лош, Вра чар, 
Бе о град.  01/002286/17

Ре ше њем ПС При бој број 20523/2017 од 11.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006418346 из да та од ПС 
При бој на име Бе ћо вић Еми ра, При бој, При бој.  01/002287/17

Ре ше њем ПС Ку ла број 13 20524/17 од 10.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003891516 из да та од ПС Ку
ла на име Ра ко че вић Пре драг, Ку ла, Ку ла.  01/002288/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.2248/17SIV од 
13.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007439184 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ра ди че вић Ми лан, 
Но ви Бе о град, Но ви Бе о град.  01/002289/17

Ре ше њем ПС Ку ла број 13 20517/17 од 10.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003802122 из да та од ПС 
Бач ка То по ла на име Фе ке те Де нис, Ку ла, Ку ла.  01/002290/17
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Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.245/17SIV од 

12.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006431743 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ра до њић Сне жа
на, Но ви Бе о град, Но ви Бе о град.  01/002291/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.27/17 од 11.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004606207 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Ива но вић Зо ран, Но ви Бе о град, Но ви 
Бе о град.  01/002292/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 03205530 од 16.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006251559 из да та од ПУ 
Зре ња нин на име Бур ла ков Иван, Еч ка, Зре ња нин.  01/002293/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.212/17 од 14.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008993516 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Ву ко са вље вић Ми ло мир ка, Но ви Бе о
град, Но ви Бе о град.  01/002294/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.211/17 од 14.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006720310 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Сто ја но вић Гор да на, Но ви Бе о град, Но
ви Бе о град.  01/002295/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 2051624/17 од 16.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003438050 из да та од ПУ 
Ша бац на име Са вић Вла ди мир, Ша бац, Ша бац.  01/002296/17

Ре ше њем ПС Ку ла број 13 20520/17 од 10.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003583067 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име Ву це ља Не ма ња, Ку ла, Ку ла.  01/002297/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.210/17 од 14.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008220373 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Ми ћу но вић Дра ги ца, Но ви Бе о град, 
Но ви Бе о град.  01/002298/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 2051618/17 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003450058 из да та од ПУ 
Ша бац на име Сал кић Ај ка, Ша бац, Ша бац.  01/002299/17

Ре ше њем ПС Ку ла број 13 20529/17 од 11.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007840429 из да та од ПС Ку
ла на име Ко лом пар Ибо ља, Си вац, Ку ла.  01/002300/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205251/17SIV од 
13.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008015744 из да та од ПС Но ви Бе о град на име При ца Је ле на, Но
ви Бе о град, Но ви Бе о град.  01/002301/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 2051616/17 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007382761 из да та од ПУ 
Ша бац на име Ву ко вић Вла дан, Ша бац, Ша бац.  01/002302/17

Ре ше њем ПС Ку ла број 13 20518/17 од 10.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003762984 из да та од ПС Ку
ла на име Ку цур ски Сло бо дан, Си вац, Ку ла.  01/002303/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205246/17SIV од 
12.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006822924 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Стан ко вић Љи ља
на, Но ви Бе о град, Но ви Бе о град.  01/002304/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 2051610/17 од 10.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007113405 из да та од ПУ 
Ша бац на име Су бо тић Сла ђа на, По цер ски при чи но вић, Ша бац.

  01/002305/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.256/2017 од 14.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005695958 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Го лу бо вић Је ле на, Но ви Бе о град, Но ви 
Бе о град.  01/002306/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 2051622/17 од 13.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005508141 из да та од ПУ 
Ша бац на име Ву ко вић Љу би ца, По цер ски при чи но вић, Ша бац.

  01/002307/17
Ре ше њем ПС Ку ла број 13 20519/17 од 10.01.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004767748 из да та од ПС Ку
ла на име Пи ро жек Пе тар, Ру ски Кр стур, Ку ла.  01/002308/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.254/2017 од 
13.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007731232 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Кне же вић Је ле на, 
Но ви Бе о град, Но ви Бе о град.  01/002309/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 2051621/17 од 13.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004393824 из да та од ПУ Ша
бац на име Ди ми три је вић Не ма ња, Ми шар, Ша бац.  01/002310/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.258/17 од 14.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004467542 из да та од 
ПС Но ви Бе о град на име Ше ре тов ски На та ша, Но ви Бе о град, 
Но ви Бе о град.  01/002311/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 2051620/17 од 13.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004078765 из да та од ПУ 
Ша бац на име Ма ној ло вић Са ша, Ри ба ри, Ша бац.  01/002312/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.249/17 од 13.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005424707 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Ха ни ћи Ива на, Но ви Бе о град, Но ви Бе о
град.  01/002313/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.252/2017 од 
13.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
007163594 из да та од ПУ Ча чак на име Ста нић Ми ли ца, Но ви Бе
о град, Но ви Бе о град.  01/002314/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.255/2017 од 
13.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број F 
000118434 из да та од ПУ Бе о град на име Жа рић Ол ги ца, Но ви 
Бе о град, Но ви Бе о град.  01/002315/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 2051619/17 од 12.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008370053 из да та од ПУ Ша
бац на име Ва си ље вић Ду шан, Слеп че вић, Ша бац.  01/002316/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 205117/17 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006014027 из да та од ПУ 
Ша бац на име Ми ја и ло вић Да вид, Ша бац, Ша бац.  01/002317/17

Ре ше њем ПС То по ла број 20543/17 од 12.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007622232 из да та од ПС То
по ла на име Вељ ко вић Стра хи ња, Ли по вац, То по ла.  01/002318/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 2051615/17 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005190314 из да та од ПУ 
Ша бац на име Ку ло вић Ду шан, Пе тло ва ча, Ша бац.  01/002319/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.257/17SIV од 
14.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003014767 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ста но је вић Са ва, 
Во ждо вац, Бе о град.  01/002320/17

Ре ше њем ПУ Ки кин да број 0520579 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005751863 из да та од ПУ 
Ки кин да на име Љи љак Рад ми ла, Ки кин да, Ки кин да.  01/002321/17

Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 205463 од 17.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002335470 из да та од 
ПС Ве ли ка Пла на на име Бо јић Сла во љуб, Мар ко вац, Мар ко вац.

  01/002322/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 205116/17 од 10.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004384470 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ра ко вић Дра го слав, Ча чак, Ча чак.  01/002323/17

Ре ше њем ПС Вр њач ка ба ња број 20523/17 од 12.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003096473 из да та од 
ПС Вр њач ка ба ња на име Ђор ђе вић Вла ди мир, Но вос се ло, Но
во Се ло.  01/002324/17

Ре ше њем ПС Вар ва рин број 2052/17 од 11.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003866503 из да та од ПС 
Вар ва рин на име Ра до са вље вић На та ша, Вар ва рин, Вар ва рин.

  01/002325/17
Ре ше њем ПС Жа гу би ца број 20546/17 од 12.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004195243 из да та од ПС 
Жа гу би ца на име Јо ва но вић Зо ран, Жа гу би ца, Жа гу би ца.

  01/002326/17
Ре ше њем ПС Оџа ци број 20511/201712 од 12.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008735800 из да та од 
ПС Оџа ци на име Ста нић Мил ка, Бач ки Бре сто вац, Оџа ци.

  01/002327/17
Ре ше њем ПС Гор њи Ми ла но вац број 205233/17 од 

14.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005571723 из да та од ПС Гор њи Ми ла но вац на име Хе гер Иван, 
Гор њи Ми ла но вац, Гор њи Ми ла но вац.  01/002328/17

Ре ше њем ПС Оџа ци број 20510/201712 од 12.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004263574 из да та од 
ПУ Сом бор на име Та кач Сан дра, Бо го је во, Оџа ци.  01/002329/17

Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 205379 од 16.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003982038 из да та од 
ПС Ве ли ка Пла на на име То до ро вић Та ња, До ња Ли ва ди ца, Ве
ли ка Пла на.  01/002330/17

Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 205411 од 16.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003593802 из да та од 
ПС Ве ли ка Пла на на име Чо ла ко вић Ра до слав, Ве ли ка Пла на, 
Ве ли ка Пла на.  01/002331/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 2054029/17 од 13.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008323401 из да та од 
ПУ Ја го ди на на име Бог да но вић Дра ган, Ду бо ка, Ја го ди на.

  01/002332/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.239/17 од 12.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006553532 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Ива но вић Ана, Вра чар, Бе о град.

  01/002333/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.238/17 од 12.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005051561 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Пље вља ку шић Ду шан ка, Бе о град, Бе о
град.  01/002334/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.240/2017 од 
12.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
003571589 из да та од ПС Вра чар на име Сто ја но вић Мар ко, Вра
чар, Бе о град.  01/002335/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2054322/17 од 16.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007652465 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Ми тић Јо ван, До ње Тр ња не, Ле ско вац.

  01/002336/17
Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2053649/17 од 16.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008464709 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Ђор ђе вић Дра го љуб, До ње Тр ња не, Ле ско
вац.  01/002337/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 2054513/17 од 16.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008084957 из да та од 
ПУ Ле ско вац на име Ра кић Ма ри на, Ле ско вац, Ле ско вац.

  01/002338/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21911/16 од 28.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006469185 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Та ра и ло Са ња, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/002339/17
Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21912/2016 од 28.12.2016. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0001059787 из да та 
од ПУ Бе о град на име Ра кић Ми љан ка, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/002340/17
Ре ше њем ПУ Ниш број 1500 од 14.11.2016. про гла ша ва се 

не ва же ћим лич на кар та број 004825839 из да та од ПУ Ниш на 
име Ву ка ши но вић Пе тра, Ниш, Ниш.  01/002341/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1494 од 10.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 008511781 из да та од ПУ Ниш на 
име Ра шић Су за на, Ја се но вик, Ниш.  01/002342/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1482 од 08.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 004338596 из да та од ПУ Ниш на 
име Лу чић Ду шан, Хум, Ниш.  01/002343/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21913/16 од 28.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003545885 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ро ло вић Ма ри ја на, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/002344/17
Ре ше њем ПУ Ниш број 1490 од 09.11.2016. про гла ша ва се 

не ва же ћим лич на кар та број 004060250 из да та од ПУ Ниш на 
име Бог да но вић Сла ђа на, Ниш, Ниш.  01/002345/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1474 од 07.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000061265 из да та од ПС Ле ба не на 
име Стан ко вић Ми ли ца, Ниш, Ниш.  01/002346/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 03205529 од 16.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006945093 из да та од 
ПУ Зре ња нин на име Ку ла ше вић Ми на, Клек, Зре ња нин.

  01/002347/17
Ре ше њем ПУ Ниш број 1496 од 10.11.2016. про гла ша ва се 

не ва же ћим лич на кар та број 004615034 из да та од ПУ Ниш на 
име Ко цић Алек сан дар, Ниш, Ниш.  01/002348/17

Ре ше њем ПС Ба ји на Ба шта број 2054/17 од 04.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 6749296 из да та од 
ПС Ба ји на Ба шта на име Ми ло ва но вић Сто ји мир, Ба ји на Ба шта, 
Ба ји на Ба шта.  01/002349/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1521 од 16.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 008025723 из да та од ПУ Ниш на 
име Ва сић Иван, Ниш, Ниш.  01/002350/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1533 од 18.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 005368957 из да та од ПУ Ниш на 
име Мла де но вић Ми лан, До ња Вре жи на, Ниш.  01/002351/17

Ре ше њем ПС Ба то чи на број 2058/3 од 11.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00600282 из да та од ПС Ба
то чи на на име Ми ла но вић Дра го је, Жи ров ни ца, Ба то чи на.

  01/002352/17
Ре ше њем ПУ Ниш број 1534 од 18.11.2016. про гла ша ва се 

не ва же ћим лич на кар та број 007633125 из да та од ПУ Ниш на 
име Ра ду ло вић Сло бо дан, Ниш, Ниш.  01/002353/17

Ре ше њем ПС Ко ва чи ца број 20514/17 од 12.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 5910411 из да та од ПС 
Ко ва чи ца на име Ђу ра Шајн, Ко ва чи ца, Ко ва чи ца.  01/002354/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1529 од 17.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000313177 из да та од ПУ Ниш на 
име Јев тић Да ни ца, Ниш, Ниш.  01/002355/17

Ре ше њем ПС Ко ва чи ца број 20513/2017 од 10.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0081080284 из да та од ПС 
Ко ва чи ца на име Ко рењ Зу за на, Ко ва чи ца, Ко ва чи ца.  01/002356/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1524 од 16.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 005253599 из да та од ПУ Ниш на 
име Ива нов Мит ко, Ниш, Ниш.  01/002357/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1525 од 16.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007591348 из да та од ПУ Ниш на 
име Ви дој ко вић Ни но мир, Ниш, Ниш.  01/002358/17

Ре ше њем ПС Пре ше во број 20516/2017 од 06.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0062543533 из да та 
од ПС Пре ше во на име Ха ли ти Лав дим, Ми ра то вац, Пре ше во.

  01/002359/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 205152017 од 13.01.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003556952 из да та од ПС 
Пре ше во на име Ха ли ти ав ни, Ми ра то вац, Пре ше во.  01/002360/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1523 од 16.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 003366513 из да та од ПУ Ниш на 
име Ки тић Ива на, Ниш, Ниш.  01/002361/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21909/2016 од 27.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004952208 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Фи ли по вић Ва ња, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/002362/17
Ре ше њем ПУ Ниш број 1520 од 16.11.2016. про гла ша ва се 

не ва же ћим лич на кар та број 005272234 из да та од ПУ Ниш на 
име То мо вић Ми о драг, Ниш, Ниш.  01/002363/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21907/2016 од 27.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005793190 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Цве ти ча нин Не над, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/002364/17
Ре ше њем ПУ Ниш број 1499 од 12.11.2016. про гла ша ва се 

не ва же ћим лич на кар та број 006295401 из да та од ПУ Ниш на 
име Бо рић Да ни је ла, Ниш, Ниш.  01/002365/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21906/16 од 27.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007480315 из да та од ПС 
Чу ка ри ца на име Га јић Ђор ђе, Чу ка ри ца, Бе о град.  01/002366/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1526 од 16.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007991963 из да та од ПУ Ниш на 
име Ан тић Ан дри ја, Ниш, Ниш.  01/002367/17

Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број 205.21905/2016 од 27.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008522916 из да та од ПС 
Чу ка ри ца на име аме ти Му ха рем, Чу ка ри ца, Бе о град.  01/002368/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1515 од 15.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 003227642 из да та од ПУ Ниш на 
име Пет ко вић Дра га на, Ниш, Ниш.  01/002369/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1514 од 15.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 007613618 из да та од ПУ Ниш на 
име Ми тић Алек са, Ниш, Ниш.  01/002370/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1516 од 15.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000673703 из да та од ПУ Ниш на 
име Ћур чић Дра ган, Ниш, Ниш.  01/002371/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1506 од 14.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 000573380 из да та од ПУ Ниш на 
име Го цић Ду шан, Ниш, Ниш.  01/002372/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1497 од 19.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 006258978 из да та од ПУ Ниш на 
име Бе лић Сан дра, Ни шка Ба ња, Ни шка Ба ња.  01/002373/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 1498 од 12.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 005798857 из да та од ПУ Ниш на 
име Жи ва но вић Ду шан, Ниш, Ниш.  01/002374/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 671 од 16.05.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим лич на кар та број 002995088 из да та од ПУ Ниш на 
име Здрав ко вић Дра го љуб, Ниш, Ниш.  01/002375/17

–ПУТНЕИСПРАВЕ–
Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 2722/17 од 18.02.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011811051 из дат од ПУ По жа
ре вац на име Ко ва чи Ор хан, По жа ре вац, По жа ре вац.  02/001271/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 2720/17 од 18.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007988902 из дат од ПУ По жа
ре вац на име En gel brecht Да рин ка, По жа ре вац, По жа ре вац.

  02/001272/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 27256/17 од 14.02.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008078573 из дат од ПУ Вра ње 
на име Му са ху Бур хан, Пре ше во, Пре ше во.  02/001273/17

Ре ше њем ПС Пре ше во број 27254/17 од 14.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010015339 из дат од ПУ Вра ње 
на име Ма ли ђи Ха ми да, Ора о ви ца, Пре ше во.  02/001274/17

Ре ше њем ПС Пре ше во број 27253/17 од 14.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008327141 из дат од ПУ Вра ње 
на име Бу јар Да ки, Пре ше во, Пре ше во.  02/001275/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 2714/17 од 20.02.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим па сош број 011678480 из дат од ПУ Ча чак на 
име То до ро вић Алек сан дар, Ча чак, Ча чак.  02/001276/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 271617 од 21.02.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим па сош број 011055719 из дат од ПУ Ча чак на 
име Зе че вић Ми лош, Ате ни ца, Ча чак.  02/001277/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 272/1730 од 21.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010435898 из дат од ПУ 
Кра гу је вац на име Ђор ђе вић Вла ди мир, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/001278/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 272/1728 од 20.02.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007914813 из дат од ПУ 
Кра гу је вац на име Ран ђе ло вић Фи лип, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/001279/17
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Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 2721727 од 20.02.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007834483 из дат од ПУ 
Кра гу је вац на име Ми ло ше вић Зо ри ца, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/001280/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 2715/17 од 20.02.2017. про гла ша

ва се не ва же ћим па сош број 009902568 из дат од ПУ Ча чак на 
име Ми ло са вље вић Ми ле на, Ча чак, Ча чак.  02/001281/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе чеј број 04276/17 од 03.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008824048 из дат од ПУ 
Зре ња нин на име Ба јић Ла зо, Бо чар, Зре ња нин.  02/001282/17

Ре ше њем ПС Ма ло Цр ни ће број 2772017 од 21.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008547603 из дат од ПУ 
По жа ре вац на име Ви ну ло вић Алек сан дар, Ма ло Гра ди ште, Ма
ло Цр ни ће.  02/001283/17

Ре ше њем ПС Ба ји на Ба шта број 275512/17 од 20.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009140782 из дат од ПУ 
Ужи це на име Ар се но вић Вла дан, Ба ји на Ба шта, Ба ји на Ба шта.

  02/001284/17
Ре ше њем ПУ Ша бац број 271065/171 од 22.02.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011685149 из дат од ПУ Пан
че во на име Јо ва но вић Ми ро љуб, Ша бац, Ша бац.  02/001285/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 271090/171 од 23.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009604530 из дат од ПУ Ша
бац на име Ми ло ва но вић Ср ђан, Ша бац, Ша бац.  02/001286/17

Ре ше њем ПС Ба ји на Ба шта број 271643/17 од 23.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012632485 из дат од ПУ 
Ужи це на име Ди ми три је вић Ми лан, Ба ји на Ба шта, Ба ји на Ба
шта.  02/001287/17

Ре ше њем ПС Ме две ђа број 27847/17 од 22.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008369694 из дат од ПС Ме
две ђа на име Ја ша ри Ми ни ре, Ме две ђа, Ме две ђа.  02/001288/17

Ре ше њем ПС Ме ро ши на број 17/131/17 од 23.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008049722 из дат од ПУ Ниш 
на име Ми чић Мар ко, Алек сан дро во, Ме ро ши на.  02/001289/17

Ре ше њем ПС Сур ду ли ца број 27417 од 23.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 011451134 из дат од ПС Сур ду ли ца 
на име Ва си лов Сне жа на, Сур ду ли ца, Сур ду ли ца.  02/001290/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 272/1729 од 21.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011119117 из дат од ПУ Кра гу је
вац на име Је лић Са ња, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  02/001291/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 272/1731 од 21.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010597953 из дат од ПУ 
Бе о град на име Бун да ло Алек сан дар, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/001292/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2759/17 од 23.02.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009392670 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Ди ма нов ски Да ни је ла, Но ви Сад, Но ви Сад.

  02/001293/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2751/17 од 21.02.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010778337 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Па ро шки Сте ван, Но ви Сад, Но ви Сад.  02/001294/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2755/17 од 22.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009192678 из дат од ПУ Кру
ше вац на име Ми тро вић Ди ми три је, Но ви Сад, Но ви Сад.

  02/001295/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2753/17 од 21.02.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим па сош број 010045597 из дат од ПУ Но ви Сад 
на име Ди ми тров Ру жи ца, Но ви Сад, Но ви Сад.  02/001296/17

Ре ше њем ПС Оџа ци број 122745/2017 од 20.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010611073 из дат од ПУ Сом
бор на име Пет ко вић Бо ри слав, Рат ко во, Рат ко во.  02/001297/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 271047/17 од 22.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012762715 из дат од ПУ Зре ња
нин на име Шу шић Ра дин ка, Зре ња нин, Зре ња нин.  02/001298/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 271048/17 од 22.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010892459 из дат од ПУ Зре ња
нин на име Ка ле но вић Ма ри ја, Зре ња нин, Зре ња нин.  02/001299/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 271049/17 од 22.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011050544 из дат од ПУ Зре ња
нин на име Не нић Да ни ел, Зре ња нин, Зре ња нин.  02/001300/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 27/16/17 од 19.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 010261290 из дат од ПУ Пан че во 
на име Пре лић Игор, Пан че во, Пан че во.  02/001301/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 27/114/17 од 02.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008016367 из дат од ПУ Пан
че во на име Ре го је Та ња, Пан че во, Пан че во.  02/001302/17

Ре ше њем ПС Ћу при ја број 27299/17 од 06.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012713310 из дат од ПУ Ја го
ди на на име Сто ја но вић Ма ри на, Суп ска, Суп ска.  02/001303/17

Ре ше њем ПС Ћу при ја број 27318/17 од 07.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 006991388 из дат од ПУ Ја го ди на 
на име Сто ја но вић Ду шан ка, Ћу при ја, Ћу при ја.  02/001304/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 27873/17 од 09.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010060118 из дат од ПУ Ја го ди
на на име Мла де но вић Ми лан, Ко ла ре, Ја го ди на.  02/001305/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 27946/17 од 14.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011247617 из дат од ПУ Ја го
ди на на име Ти мић Све тла на, Во љав че, Ја го ди на.  02/001306/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 04271647 од 21.12.2016. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009357360 из дат од ПУ 
Зре ња нин на име Ђур ђев вла да, Срп ска Цр ња, Срп ска Цр ња.

  02/001307/17
Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 0427148 од 20.02.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011615763 из дат од ПУ Зре
ња нин на име Ште вин Да на, Срп ска Цр ња, Срп ска Цр ња.

  02/001308/17
Ре ше њем ПС Пре ше во број 27255/17 од 14.02.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007539324 из дат од ПУ Вра ње 
на име Ma li qi Mi ra di je, Ора о ви ца, Пре ше во.  02/001309/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 2725/17 од 06.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008209699 из дат од ПУ Кру
ше вац на име Ђу рић Алек сан дра, Кру ше вац, Кру ше вац.

  02/001310/17
Ре ше њем ПС Шид број 271081/17 од 23.02.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим па сош број 012063441 из дат од ПУ Срем ска 
Ми тро ви ца на име Мар ти но вић Ве сна, Шид, Шид.  02/001311/17

Ре ше њем ПС Шид број 271127/2017 од 25.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 01121818 из дат од ПУ Срем
ска Ми тро ви ца на име Пе тро вић Алек сан дар, Шид, Шид.

  02/001312/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 272/1732 од 23.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009380412 из дат од ПУ 
Кра гу је вац на име Жи вић Сла ђа на, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/001313/17
Ре ше њем ПС Жи ти ште број 04272/17 од 01.02.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010330071 из дат од ПУ Зре
ња нин на име Лу пул Да ни јел, Ме ђа, Жи ти ште.  02/001314/17

Ре ше њем ПС Жи ти ште број 04271/17 од 01.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012409737 из дат од ПУ Зре
ња нин на име Јо ва но вић Га ги, Тор да, Жи ти ште.  02/001315/17

Ре ше њем ПУ Срем ска Ми тро ви ца број 27266/2017 од 
17.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010297029 из
дат од ПУ Срем ска Ми тро ви ца на име Ла ћа рац Вла дан, Но ћај, 
Срем ска Ми тро ви ца.  02/001316/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 271101/2017 од 24.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 01224272 из дат од ПУ Ле ско вац 
на име Ђо кић Де јан, Бо сут, Срем ска Ми тро ви ца.  02/001317/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 27.131/17 од 27.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 012716853 из дат од ПУ Су бо ти ца на 
име Во јић Хај дук Ма рин ко, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  02/001318/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 27.130/17 од 20.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008597123 из дат од ПУ Су бо
ти ца на име Ћа кић Игор, Па лић, Су бо ти ца.  02/001319/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 27.129/17 од 27.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 011484420 из дат од ПУ Су бо ти ца на 
име Сто ја но вић Бран ки ца, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  02/001320/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 27.128/17 од 27.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007692639 из дат од ПУ Су бо
ти ца на име Сре мац Дра ги ња, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  02/001321/17

Ре ше њем ПС Со ко ба ња број 27123/17 од 17.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011847243 из дат од ПУ За је
чар на име Га ши Са ни ја, Су бо ти ца, Со ко Ба ња.  02/001322/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 27/18/17 од 24.01.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 011384909 из дат од ПУ Зре ња нин 
на име Те шић Ан ка, Пан че во, Пан че во.  02/001323/17

Ре ше њем ПС Вр бас број 27627/2017 од 24.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009901151 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Зо рић Сне жа на, Ку цу ра, Вр бас.  02/001324/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 27126/17 од 23.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011973570 из дат од ПУ Кра ље
во на име Кне же вић Вла ди мир, Кра ље во, Кра ље во.  02/001325/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 27125/17 од 23.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011875863 из дат од ПУ Кра ље
во на име Ра ду си но вић Иван, Кра ље во, Кра ље во.  02/001326/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 27127/17 од 24.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 012738121 из дат од ПУ Кра ље во на 
име Ме до је вић Сла ви ша, Ме ља ни ца, Кра ље во.  02/001327/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 2711/17 од 06.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011613100 из дат од ПУ Бе о
град на име Кра сни ћи Ад нан, Кра ље во, Кра ље во.  02/001328/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 27124/17 од 22.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007607784 из дат од ПУ Кра ље
во на име Ми ло ше вић Не ма ња, Кра ље во, Кра ље во.  02/001329/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2760/17 од 24.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 007748191 из дат од ПУ Но ви Сад 
на име Прек па љај Мар тин, Но ви Сад, Но ви Сад.  02/001330/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2761/17 од 24.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008853124 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Го ли ја нин Пе тар, Но ви Сад, Но ви Сад.  02/001331/17

Ре ше њем ПС Па ра ћин број 27188/2017 од 22.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009770314 из дат од ПУ Ја го
ди на на име Га јић Све тла на, Пла на, Па ра ћин.  02/001332/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 271102/17 од 23.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008583057 из дат од ПУ Ја го
ди на на име Сте фа но вић Ма ја, Ја го ди на, Ја го ди на.  02/001333/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 03/26/5 2718/17 од 
26.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012394437 
из дат од ПУ Кру ше вац на име Фи ли по вић Пре драг, Кру ше вац, 
Кру ше вац.  02/001334/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 03/26/5 2719/17 од 30.01.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010965765 из дат од ПУ Бе
о град на име Мар ко вић Ни ко ла, Кру ше вац, Кру ше вац.

  02/001335/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 03/26/5 2721/17 од 02.02.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010112498 из дат од ПУ 
Кру ше вац на име РА чић Вла дан, Кру ше вац, Кру ше вац.

  02/001336/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 03/26/5 2723/17 од 

06.02.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010979754 из
дат од ПУ Кру ше вац на име Здра вић Ана, Кру ше вац, Кру ше вац.

  02/001337/17
Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 03/26/5 2724/17 од 

06.02.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010858427 из
дат од ПУ Кру ше вац на име Би нић Алек сан дар, Кру ше вац, Кру
ше вац.  02/001338/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 03/26/5 2720/17 од 
30.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011725608 из
дат од ПУ Кру ше вац на име Ми лу ти но вић Ба ти ца, Здра ви ње, 
Кру ше вац.  02/001339/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 271105/171 од 23.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007012612 из дат од ПУ Ле ско вац 
на име Ден чић Адри ја на, Ле ско вац, Ле ско вац.  02/001340/17

Ре ше њем ПУ Кру ше вац број 03/26/5 2722/17 од 02.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012491231 из дат од ПУ 
Кру ше вац на име Ми ло ше вић Да ни је ла, Ка о ник, Ка о ник.

  02/001341/17
Ре ше њем ПС Лај ко вац број 2723/17 од 10.02.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим па сош број 011899984 из дат од ПУ Ва ље во на 
име Па вло вић Зо ран, До њи Лај ко вац, Лај ко вац.  02/001342/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2757/17 од 23.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012700294 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Гој гић Сне жа на, Ко виљ, Ко виљ.  02/001343/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2752/17 од 21.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007055298 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Ко ла ча рић Ива, Но ви Сад, Но ви Сад.  02/001344/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 271112/17 од 24.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008925717 из дат од ПУ Зре
ња нин на име Бе лић Је ле на, Зре ња нин, Зре ња нин.  02/001345/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2754/17 од 22.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011380098 из дат од ПУ Бе о
град на име Бе ри шај Ра миз, Но ви Сад, Но ви Сад.  02/001346/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2758/17 од 23.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 007829481 из дат од ПУ Сом бор 
на име Ву ка но вић Ми о драг, Но ви Сад, Но ви Сад.  02/001347/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 271141/17 од 27.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012731500 из дат од ПУ Зре ња
нин на име Ци гу лов Ми лан, Ме лен ци, Зре ња нин.  02/001348/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 03275/17 од 09.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009002578 из дат од ПУ 
Но ви Сад на име Ло врен чић Бра ни слав, Бач ка Па лан ка, Бач ка 
Па лан ка.  02/001349/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 03276/17 од 09.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012530625 из дат од ПУ 
Но ви Сад на име Бог да но вић Не бој ша, Мла де но во, Мла де но во.

  02/001350/17
Ре ше њем ПС Ко вин број 271072/17 од 23.02.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим па сош број 008447570 из дат од ПУ Пан че во 
на име Мир ков Јо ван, Ба ва ни ште, Ко вин.  02/001351/17

Ре ше њем ПС Ко вин број 271052/17 од 23.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 008490158 из дат од ПУ Пан че во 
на име Ма те јић Дра ган, Ко вин, Ко вин.  02/001352/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 271104/171 од 23.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010068471 из дат од ПУ 
Ле ско вац на име Мла де но вић Сте фан, Ле ско вац, Ле ско вац.

  02/001353/17
Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 2746/17 од 24.02.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009515833 из дат од ПУ Сме
де ре во на име Ми ла ди но вић Го ран, Сме де ре во, Сме де ре во.

  02/001354/17
Ре ше њем ПУ Ниш број 327/17 од 14.02.2017. про гла ша ва 

се не ва же ћим па сош број 008525277 из дат од ПУ Ниш на име 
Ђор ђе вић Не над, Ниш, Ниш.  02/001355/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 38/17 од 22.02.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 008500046 из дат од ПУ Ниш на име Ја
рић Ма ри ја, Ниш, Ниш.  02/001356/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 37/17 од 24.02.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 007552516 из дат од ПУ Ниш на име Пе
тро вић Сла ви ша, Ниш, Ниш.  02/001357/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 27876/17 од 17.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012808966 из дат од ПУ Ша
бац на име Ми тро вић Ни ко ла, Клуп ци, Ло зни ца.  02/001358/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 272/1634 од 24.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008469061 из дат од ПУ Кра гу
је вац на име До ма но вић Са ша, Гор ње Ја ру ши це, Кра гу је вац.

  02/001359/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 2721735 од 24.02.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010709511 из дат од ПУ 
Кра гу је вац на име Кри сти на Ми тро вић, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/001360/17
Ре ше њем ПУ Вра ње број 2714/1714 од 28.02.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009639022 из дат од ПУ Вра ње 
на име Алек сић Ми ро слав, Да ви до вац, Вра ње.  02/001361/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 2713/1713 од 27.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011791136 из дат од ПУ Вра ње 
на име Ми тић Мар ко, Вра ње, Вра ње.  02/001362/17

Ре ше њем ПС Кња же вац број 276/17 од 02.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 011943350 из дат од ПУ Бор на име 
Сто ја но вић Вик то ри ја, До ње Зу ни че, Кња же вац.  02/001363/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 27845/17 од 10.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 0119499850 из дат од ПУ Ша
бац на име Зец Пр во слав, Ба ња Ко ви ља ча, Ша бац.  02/001364/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 271011/17 од 21.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 0073771263 из дат од ПУ Ша
бац на име Јан ко вић Ма ри ја, Чо ке ши на, Ло зни ца.  02/001365/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 27924/171 од 14.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007306182 из дат од ПУ Ша
бац на име Мар ти но вић Еми ли ја, Ло знич ко По ље, Ло зни ца.

  02/001366/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 27994/17 од 13.02.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012457978 из дат од ПУ Ша
бац на име Пе шић Го ран, Ле шни ца, Ло зни ца.  02/001367/17

Ре ше њем ПС Кла до во број 275/2017 од 17.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010628847 из дат од ПС Кла
до во на име Ни ко лић Ни ко ла, Рт ко во, Кла до во.  02/001368/17

Ре ше њем ПС Но ва Ва рош број 04272/2017 од 28.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009926443 из дат од ПС 
Но ва Ва рош на име Ру је вић Ил да, Но ва Ва рош, Но ва Ва рош.

  02/001369/17
Ре ше њем ПС При бој број 27107/17 од 23.02.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим па сош број 009727637 из дат од ПС При бој 
на име Ти јо са вље вић Дра ги ца, При бој, При бој.  02/001370/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац  ПС Пе тро вац број 2711/17 од 
23.02.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007175094 
из дат од ПУ По жа ре вац на име Ми тро вић Не над, Пе тро вац на 
Мла ви, Пе тро вац на Мла ви.  02/001371/17

Ре ше њем ПУ Бор  ПС Кла до во број 277/2017 од 
01.03.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012372239 из
дат од ПУ Бор  ПС Кла до во на име Ма ри но вић Ђор ђе, Под вр
шка, Кла до во.  02/001372/17

Ре ше њем ПС Вр шац број 27114/16 од 28.12.2016. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 007820941 из дат од ПУ Пан че во 
на име Гар чев Ма ри ја, Вр шац, Вр шац.  02/001373/17

Ре ше њем ПС Опо во број 27819/17 од 08.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 009025586 из дат од ПУ Пан че во 
на име Шулц Жељ ко, Опо во, Опо во.  02/001374/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 271133/17 од 24.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010162719 из дат од ПУ Ша
бац на име Жи ва но вић Мир ја на, Ша бац, Ша бац.  02/001375/17

Ре ше њем ПС План ди ште број 2711/17 од 20.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 011811416 из дат од ПС План ди ште 
на име По пов Љу бо мир, План ди ште, План ди ште.  02/001376/17

Ре ше њем ПС Кла до во број 03/17/6 276/2017 од 27.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008110555 из дат од ПС Кла
до во на име гла вић Ми хај ло, Гра бо ви ца, Гра бо ви ца.  02/001377/17
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Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 2730/17 од 28.02.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012787029 из дат од ПУ 
Сме де ре во на име То пић Ве сна, Ве ли ак Пла на, Ве ли ка Пла на.

  02/001378/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 03/41/5 2720/17 од 27.02.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010883822 из дат од ПУ 
Ча чак на име Ве лич ко вић Ксе ни ја, Ча чак, Ча чак.  02/001379/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 03/41/5 2719/17 од 25.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012792825 из дат од ПУ 
Ча чак на име Зар чев Алек сан дар, Љу бић, Ча чак.  02/001380/17

Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 2744/17 од 24.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011366950 из дат од ПУ Сме
де ре во на име Ву ја син Вла ди мир, Ра ља, Ра ља.  02/001381/17

Ре ше њем ПУ Сме де ре во број 2747/17 од 24.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 009513754 из дат од ПУ Сме де ре во 
на име Му а ре мов Да ни ца, Сме де ре во, Сме де ре во.  02/001382/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 271136/171 од 27.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007054515 из дат од ПУ 
Ле ско вац на име Гор чић Иван, Гор њи Бу ни брод, Ле ско вац.

  02/001383/17
Ре ше њем ПС Бо га тић број 271087/17 од 25.02.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012282224 из дат од ПУ Ша бац 
на име Јо ва но вић Га бри ел ла, Бо га тић, Бо га тић.  02/001384/17

Ре ше њем ПС Вр њач ка ба ња број 2724/17 од 21.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011415605 из дат од ПУ 
Кра ље во на име Цвет ко вић Алек сан дар, По ду нав ци, По ду нав ци.

  02/001385/17
Ре ше њем ПС Вр њач ка ба ња број 2725/17 од 21.02.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012161458 из дат од ПУ Кра ље во 
на име Ар сић Ива на, Ру ђин ци, Вр њач ка Ба ња.  02/001386/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 03/41/5 2717/17 од 23.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007005405 из дат од ПУ 
Ча чак на име Ђе до вић Ми ло љуб, При је вор, Ча чак.  02/001387/17

Ре ше њем ПС Сје ни ца број 207982/171 од 20.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010418778 из дат од ПУ Но ви 
Па зар на име Гло гић Мир зет, Мер да ре, Мер да ре.  02/001388/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 03/28/5/1 36/17 од 22.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009624693 из дат од ПУ Ниш 
на име Ни ко лић Дра го љуб, Ниш, Ниш.  02/001389/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 03/28/5/1 34/17 од 17.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010879326 из дат од ПУ Ниш 
на име Ћи рић Све тла на, Ниш, Ниш.  02/001390/17

Ре ше њем ПС Сје ни ца број 27978/171 од 20.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011048705 из дат од Ко ор ди на
ци о на упра ва на име Мах му то вић Ју суф, Сје ни ца, Сје ни ца.

  02/001391/17
Ре ше њем ПУ Ша бац  ПС Вла ди мир ци број 27866/17 од 

09.02.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008528684 из
дат од ПУ Бе о град на име Осто јић Де јан, Ло ја ни це, Вла ди мир ци.

  02/001392/17
Ре ше њем ПУ При је по ље број 015274/17 од 31.01.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008357132 из дат од ПУ При
је по ље на име Пу зо Ел за, Бро да ре во, При је по ље.  02/001393/17

Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 2731/17 од 01.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012709356 из дат од ПУ 
Сме де ре во на име Jen net Lydia Ko stić, Ста ро Се ло, Ве ли ка Пла на.

  02/001394/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 272/1738 од 02.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012157704 из дат од ПУ 
Кра гу је вац на име Ја хо вић Да ни ца, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/001395/17
Ре ше њем ПУ Вра ње  ПС Бу ја но вац број 2723/17 од 

01.03.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007772441 из
дат од ПУ Вра ње на име Mif ta ri Flo rim, Рав но Буч је, Бу ја но вац.

  02/001396/17
Ре ше њем ПУ Ниш број 61/16 од 25.11.2016. про гла ша ва се 

не ва же ћим па сош број 007017667 из дат од ПУ Ниш на име Пац
ко ли Сер без, Су бо ти нац, Алек си нац.  02/001397/17

Ре ше њем ПУ Ниш  ПС Алек си нац број 04/17 од 
19.01.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009361987 из
дат од ПУ Ниш на име Дур ми ше вић Мар јан, Алек си нац, Алек
си нац.  02/001398/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 05/17 од 19.01.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 009359893 из дат од ПУ Ниш на име Дур
ми ше вић Са ни ја, Алек си нац, Алек си нац.  02/001399/17

Ре ше њем ПУ За је чар  ПС Бо ље вац број 276/17 од 
24.02.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009978205 из
дат од ПУ Бе о град на име Ра до са вље вић Но го ри, Лу ко во, Бо ље
вац.  02/001400/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 271296/171 од 06.03.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007570058 из дат од ПУ Ша
бац на име Ега но вић Са ли ха, Ша бац, Ша бац.  02/001401/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 271180/17 од 28.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012004717 из дат од ПУ Зре ња
нин на име Пе тро вић Не над, Зре ња нин, Зре ња нин.  02/001402/17

Ре ше њем ПС Жи ти ште број 04275/17 од 24.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008944980 из дат од ПУ Зре ња
нин на име Глу шац Ду шко, Жи ти ште, Жи ти ште.  02/001403/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 271181/17 од 28.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010474574 из дат од ПУ Зре ња
нин на име Ра ду Је ле на, Јан ков мост, Јан ков Мост.  02/001404/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 271182/17 од 28.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010315619 из дат од ПУ Зре ња
нин на име Ра ду Ми лош, Јан ков мост, Јан ков Мост.  02/001405/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 271234/17 од 01.03.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008764113 из дат од ПУ Ја го ди
на на име Ми ло је вић Со фи ја, Ја го ди на, Ја го ди на.  02/001406/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 271137/17 од 25.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 010386964 из дат од ПУ Ја го ди на на 
име Ђор ђе вић Сло бо дан ка, Ја го ди на, Ја го ди на.  02/001407/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 271197/17 од 28.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010706119 из дат од ПУ Ја го ди
на на име Ми а ји ло вић Мир ја на, Ја го ди на, Ја го ди на.  02/001408/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 271138/17 од 25.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008656730 из дат од ПУ Ја го
ди на на име Ђо рић Со ња, Ја го ди на, Ја го ди на.  02/001409/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 271188/171 од 01.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009534537 из дат од ПУ Ле
ско вац на име Ми тро вић Са ли, Ле ско вац, Ле ско вац.

  02/001410/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 59/16 од 21.11.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 009491195 из дат од ПУ Ниш на име Му
чић Ире на, Алек си нац, Алек си нац.  02/001411/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 03/17 од 16.01.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 012724146 из дат од ПУ Ниш на име Ри
стић Ми љан, Алек си нац, Алек си нац.  02/001412/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 01/17 од 04.01.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 008311088 из дат од ПУ Ниш на име Ди
ми три је вић Алек сан дра, Алек си нац, Алек си нац.  02/001413/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 64/16 од 19.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 011981407 из дат од ПУ Ниш на име Ерор 
Ми лан, Алек си нац, Алек си нац.  02/001414/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 63/16 од 19.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 012668413 из дат од ПУ Ниш на име Јо ва
но вић Ми лош, Алек си нац, Алек си нац.  02/001415/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 58/2016 од 08.11.2016. про гла ша ва 
се не ва же ћим па сош број 008254898 из дат од ПУ Ниш на име 
Жив ко вић Не ма ња, Алек си нац, Алек си нац.  02/001416/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 08/17 од 01.03.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим па сош број 011836237 из дат од ПУ Ниш на име 
Цвет ко вић Да ни је ла, До ње Су хот но, Алек си нац.  02/001417/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 07/17 од 01.03.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 011836241 из дат од ПУ Ниш на име Гру
јић Да ни је ла, До ње Су хот но, Алек си нац.  02/001418/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 2/17 од 09.01.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 011139764 из дат од ПУ Ниш на име Ђор
ђе вић Ве дра на, Но зри на, Ниш.  02/001419/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 06/17 од 07.02.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 010571168 из дат од ПУ Ниш на име Фи
шер Мо ни ка, Че ста, Ниш.  02/001420/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 62/16 од 01.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 011037558 из дат од ПУ Ниш на име Јо ва
но вић Ма ри ја, Жит ко вац, Жит ко вац.  02/001421/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 274/1736 од 27.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007805698 из дат од ПУ 
По жа ре вац на име Сте вић Ло рен ци на, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/001422/17
Ре ше њем ПУ Ки кин да број 27383/16 од 19.12.2016. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010528039 из дат од ПУ Ки
кин да на име Тот Жељ ко, Ки кин да, Ки кин да.  02/001423/17

Ре ше њем ПС Ра шка број 2714/2017 од 27.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 008001019 из дат од ПУ Кра ље во 
на име Ву ка ди но вић Ра дош, Руд ни ца, Руд ни ца.  02/001424/17

Ре ше њем ПС Али бу нар број 271055/177 од 22.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012163575 из дат од ПУ 
Пан че во на име Ми ла ди но вић Ра де, Ни ко лин ци, Ни ко лин ци.

  02/001425/17
Ре ше њем ПС Сје ни ца број 271132/171 од 24.02.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009497924 из дат од ПУ Но ви 
Па зар на име Еле зо вић Ел вир, Сје ни ца, Сје ни ца.  02/001426/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 27158/2017 од 01.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010141630 из дат од ПУ 
Кра гу је вац на име Ђор ђе вић Ми лан ка, Ба то чи на, Ба то чи на.

  02/001427/17
Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 27.132/17 од 02.03.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010601948 из дат од ПУ Су бо ти
ца на име Ми о ко вић Ми лош, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  02/001428/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 271245/17 од 02.03.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012412348 из дат од ПУ Ша
бац на име Јо ва но вић Го ран, Ша бац, Ша бац.  02/001429/17

Ре ше њем ПС Ко ва чи ца број 27135/16 од 30.12.2016. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009199335 из дат од ПУ Пан
че во на име Но ва ков Ел вис, Уз дин, Уз дин.  02/001430/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 271276/17 од 03.03.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011036925 из дат од ПУ Зре ња
нин на име Са ва тић Де јан, Зре ња нин, Зре ња нин.  02/001431/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 052711/17 од 02.03.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009803216 из дат од ПУ Сом
бор на име По здер Ми ли ца, Сом бор, Сом бор.  02/001432/17

Ре ше њем ПС Шид број 271174/17 од 03.03.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 006960529 из дат од ПУ Срем ска 
Ми тро ви ца на име Је ло вац Дра ган, Шид, Шид.  02/001433/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 03/28/5/1 33/17 од 17.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009686516 из дат од ПУ Ниш на 
име Мех ме ти Се фе дин, Ме до ше вац, Ме до ше вац.  02/001434/17

Ре ше њем ПС Гор њи Ми ла но вац број 276/17 од 01.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011826929 из дат од ПУ Ча
чак на име Је стро вић Дра го мир, Руд ник, Руд ник.  02/001435/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 032741/16 од 
07.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011074679 
из дат од ПУ Но ви Сад на име Бе ћи ро вић Бе џа, Па ра ге, Па ра ге.

  02/001436/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 272/1737 од 01.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012596310 из дат од ПУ 
Кра гу је вац на име Ми ло је вић Не ма ња, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/001437/17
Ре ше њем ПС Ириг број 271823/17 од 01.03.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим па сош број 012243836 из дат од ПУ Срем ска 
Ми тро ви ца на име Па нић Све тла на, Не ра дин, Ириг.  02/001438/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 0132714/17 од 27.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012787593 из дат од ПУ Ужи це 
на име Фи ли по вић Сло бо дан, Ужи це, Ужи це.  02/001439/17

Ре ше њем ПС Ча је ти на број 013271/17 од 22.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007060710 из дат од ПУ Ужи це 
на име Ри сти во је вић Ми ли сав, Ча је ти на, Ча је ти на.  02/001440/17

Ре ше њем ПС Но ва Цр ња број 04271499/16 од 17.02.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008310137 из дат од ПС 
Но ва Цр ња на име Ђер ман Ер вин, Но ва Цр ња, Но ва Цр ња.

  02/001441/17
Ре ше њем ПУ Бор број 03/17/5 2719/17 од 13.02.2017. про

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007355928 из дат од ПУ Бор на 
име Жи кић Ми хај ло, Бор, Бор.  02/001442/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 27758/1722 од 01.03.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008582850 из дат од ПУ Вра ње 
на име Бај ра мов ска Фа ти ме, Бу ја но вац, Бу ја но вац.  02/001443/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 27778/1721 од 01.03.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012326383 из дат од ПУ Вра ње 
на име Еби би Агон, Ту ри ја, Бу ја но вац.  02/001444/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2769/17 од 02.03.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010014262 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Ва си ље вић Сла ви ца, Каћ, Каћ.  02/001445/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2768/17 од 02.03.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010000523 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Дан Иван, Каћ, Каћ.  02/001446/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2766/17 од 01.03.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 007091828 из дат од ПУ Но ви Сад 
на име Да ба но вић Мак син, Но ви Сад, Но ви Сад.  02/001447/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2767/17 од 01.03.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008841611 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Ма ле тин Ми лан, Но ви Сад, Но ви Сад.  02/001448/17

Ре ше њем ПУ Про ку пље број 2712/17 од 17.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011858343 из дат од ПУ Про
ку пље на име Де ми ро вић Кри сти на, Про ку пље, Про ку пље.

  02/001449/17
Ре ше њем ПУ Про ку пље број 2714/17 од 23.02.2017. про гла

ша ва се не ва же ћим па сош број 011666428 из дат од ПУ Про ку пље 
на име Пе тро вић Дра ган, Про ку пље, Про ку пље.  02/001450/17

Ре ше њем ПУ Про ку пље број 2712/17 од 17.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 011188746 из дат од ПУ Про ку пље 
на име Ми ло ше вић Де јан, Про ку пље, Про ку пље.  02/001451/17

Ре ше њем ПУ Про ку пље број 277/17 од 02.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 011858340 из дат од ПУ Про ку пље 
на име Де ми ро вић Ро лан, Про ку пље, Про ку пље.  02/001452/17

Ре ше њем ПУ Про ку пље број 279/17 од 10.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 007301119 из дат од ПУ При шти на 
на име Ша ба ни Ај ман, Про ку пље, Про ку пље.  02/001453/17

Ре ше њем ПУ Про ку пље број 275/17 од 26.01.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008005898 из дат од ПУ Про
ку пље на име Ди нић Иви ца, Гла со вик, Про ку пље.  02/001454/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 052710/17 од 27.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010977261 из дат од ПУ Сом
бор на име Пе трић Урош, Сом бор, Сом бор.  02/001455/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 05279/17 од 23.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 010000132 из дат од ПУ Сом бор 
на име Бан до бран ски Ан дреј, Сом бор, Сом бор.  02/001456/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 05278/17 од 23.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008447424 из дат од ПУ Сом
бор на име Чу вар дић Ка ти ца, Сом бор, Сом бор.  02/001457/17

Ре ше њем ПУ Срем ска Ми тро ви ца број 271165/2017 од 
27.02.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012823329 из
дат од ПУ Срем ска Ми тро ви ца на име Љу бен ко Лу ка, Срем ска 
Ми тро ви ца, Срем ска Ми тро ви ца.  02/001458/17

Ре ше њем ПУ Срем ска Ми тро ви ца број 271168/2017 од 
28.02.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008182634 из
дат од ПУ Срем ска Ми тро ви ца на име То пић Лу ка, Чал ма, Чал ма.

  02/001459/17
Ре ше њем ПУ Срем ска Ми тро ви ца број 27733 од 

27.02.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010283362 из
дат од ПУ Срем ска Ми тро ви ца на име По по вић Ми лан, Пе ћин
ци, Пе ћин ци.  02/001460/17

Ре ше њем ПС Пе ћин ци број 27679/17 од 22.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010528280 из дат од ПУ Зре
ња нин на име Пе тро вић Сан дра, Ку пи но во, Ку пи но во.

  02/001461/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 272/1739 од 02.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009587209 из дат од ПУ 
Кра гу је вац на име Мар ко вић Зо ри ца, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/001462/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 272/1742 од 03.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007133100 из дат од ПУ 
Кра гу је вац на име Ђур ђе вић Маг да ли на, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/001463/17
Ре ше њем ПС Бач ки Пе тро вац број 2743/20172 од 

24.02.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009102669 из
дат од ПУ Но ви Сад на име Спе вак Ја ро слав, Бач ки Пе тро вац, 
Бач ки Пе тро вац.  02/001464/17

Ре ше њем ПС Бач ки Пе тро вац број 2743/20171 од 
24.02.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012397657 из
дат од ПУ Но ви Сад на име Спе вак Ја ро слав, Бач ки Пе тро вац, 
Бач ки Пе тро вац.  02/001465/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 27128/17 од 27.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008226224 из дат од ПУ Кра
ље во на име Мар ко вић Бо ја на, Кра ље во, Кра ље во.  02/001466/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 27129/17 од 27.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012150981 из дат од ПУ Кра ље
во на име Стој ко вић Не дељ ко, Јар чу јак, Кра ље во.  02/001467/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2763/17 од 27.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 006917778 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Ко ва че вић Со фи ја, Бе о чин, Бе о чин.  02/001468/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 2764/17 од 27.02.2017. про
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010023273 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Ре ге љац Дра ган, Но ви Сад, Но ви Сад.  02/001469/17

Ре ше њем ПС Вр шац број 277/17 од 01.02.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим па сош број 011932456 из дат од ПУ Пан че во на 
име Ша рац Ани ца, Па влиш, Па влиш.  02/001470/17

Ре ше њем ПС Вр шац број 276/17 од 01.02.2017. про гла ша
ва се не ва же ћим па сош број 008424346 из дат од ПУ Пан че во на 
име Но ва ков Да ни јел, Оре шац, Вр шац.  02/001471/17

Ре ше њем ПС Вр шац број 2713/17 од 21.02.2017. про гла
ша ва се не ва же ћим па сош број 012444216 из дат од ПУ Пан че во 
на име Ер де ди Да ли бор, Вр шац, Вр шац.  02/001472/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 42/17 од 06.03.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 010054270 из дат од ПУ Ниш на име Пе
тро вић Ма ри ја, Ниш, Ниш.  02/001473/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац  ПС Жа ба ри број 277963/16 од 
08.11.2016. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009601837 из
дат од ПУ Бе о град на име Ра кић Не бој ша, Вла шки До, Жа ба ри.

  02/001474/17

–ИСПРАВЕСТРАНАЦА–
Ire na Vo jač ko vaSol lo ra no, Бе о град, ди пло мат ска лич на кар

та UNORC10 D 14255 из да та од Ми ни стар ства спољ них по сло
ва РС.  03/000031/17
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814

На осно ву чла на 44. став 3. и чла на 221. став 1. тач ка 1) За ко-
на о здрав стве ном оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05, 
109/05  – ис прав ка, 57/11, 110/12  – УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 
 – УС, 106/15 и 10/16  – др. за кон), 

Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра-
ње, на сед ни ци одр жа ној  2. мар та 2017. го ди не, до нео је 

П РА  В И Л  Н И К

о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка  
o ме ди цин ско-тех нич ким по ма га ли ма ко ја се обез бе ђу ју 

из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња

Члан 1.
У Пра вил ни ку о ме ди цин ско-тех нич ким по ма га ли ма ко ја се 

обез бе ђу ју из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 52/12, 62/12  – ис прав ка, 73/12  – ис прав ка, 
1/13, 7/13  – ис прав ка, 112/14, 114/14  – ис прав ка и 18/15) у чла ну 3. 
став 3. по сле ре чи „на кна де” до да ју се ре чи „ко ја се обез бе ђу је из 
сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња”. 

Члан 2.
По сле чла на 3. до да је се но ви члан 3а ко ји гла си: 

„Члан 3а
Из у зет но, уко ли ко оси гу ра но ли це на ба ви по ма га ло исте вр-

сте ве ћег стан дар да од про пи са ног чла ном 3. став 2. овог пра вил-
ни ка, раз ли ку у це ни по ма га ла пла ћа из сво јих сред ста ва, од но сно 
сред ста ва до бро вољ ног здрав стве ног оси гу ра ња.

Одр жа ва ње по ма га ла из ста ва 1. овог чла на, сер вис, по прав-
ка и за ме на де ла по ма га ла ко ји је про пи сан овим пра вил ни ком, 
обез бе ђу је се из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња до 
ви си не нај ви шег про пи са ног из но са на кна де за по ма га ло и де ло-
ве по ма га ла. Тро шко ве де ла по ма га ла, ко је не са др жи по ма га ло из 
чла на 3. став 2. овог пра вил ни ка, пла ћа оси гу ра но ли це у це ло сти 
из сво јих сред ста ва, од но сно сред ста ва до бро вољ ног здрав стве ног 
оси гу ра ња. 

Пра во на по ма га ло ве ћег стан дар да од стан дар да про пи са ног 
овим пра вил ни ком оси гу ра но ли це оства ру је на осно ву из ја ве.

Из ја ву из ста ва 3. овог чла на оси гу ра но ли це да је на обра сцу 
ВС ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни 
део (у да љем тек сту Обра зац ВС).

Обра зац ВС по пу ња ва се у че ти ри при мер ка, од че га два при-
мер ка за ис по ру чи о ца по ма га ла од ко јих је дан при ме рак до ста вља 
ма тич ној фи ли ја ли оси гу ра ног ли ца, а два при мер ка за оси гу ра но 
ли це од ко јих је дан при ме рак до ста вља здрав стве ној уста но ви у 
ко јој је за по слен ле кар ко ји је про пи сао по ма га ло.”

Члан 3.
У чла ну 7. став 3. ре чи „вра ћа се здрав стве ној уста но ви ко ја 

је из да ла по ма га ло оси гу ра ном ли цу”, за ме њу ју се ре чи ма „вра ћа 
се ма тич ној фи ли ја ли”.  

Члан 4. 
У чла ну 10. ста ва 4. ре чи „це на ма ко је не мо гу би ти ве ће од 

це на про пи са них”, за ме њу ју се ре чи ма „це на ма про пи са ним”. 

Члан 5.
У чла ну 11. став 1. тач ка на кра ју бри ше се, до да је за пе та и 

ре чи: „од но сно ис по ру чи функ ци о нал но по ма га ло”.  

Члан 6. 
У чла ну 12. по сле ста ва 2. до да је се но ви став 3. ко ји гла си: 

„Ис по ру чи лац је ду жан да за вре ме сер ви са се риј ски про из ве де-
ног по ма га ла, у скла ду са овим пра вил ни ком, оси гу ра ном ли цу 
обез бе ди за мен ско по ма га ло”.

До са да шњи ст. 3, 4. и 5. по ста ју ст. 4, 5. и 6.

Члан 7.
У чла ну 14. став 1. али не ја 2. тач ка за рез на кра ју бри ше се, 

до да је за пе та и ре чи: „од но сно да је ис по ру че но по ма га ло ве ћег 
стан дар да и да је ис прав но;”.

Члан 8.
У чла ну 16. став 3. бри шу се ре чи „це лог или”.
У ста ву 7. бри шу се ре чи „или це лог”.
У ста ву 8. бри шу се ре чи „це лог или”.
По сле ста ва 11. до да је се но ви став 12. ко ји гла си: „Тро шко ве 

по прав ке и за ме не де ла по ма га ла ве ћег стан дар да од про пи са ног чла-
ном 3. став 2. овог пра вил ни ка сно си оси гу ра но ли це из сво јих сред-
ста ва, од но сно сред ста ва до бро вољ ног здрав стве ног оси гу ра ња”. 

До са да шњи став 12. по ста је став 13.

Члан 9.
У чла ну 18. по сле ста ва 1. до да је се но ви став 2. ко ји гла си: 

„Из у зет но од ста ва 1. овог чла на оси гу ра но ли це има пра во на за-
на вља ње кон цен тра то ра ки се о ни ка и вен ти ла то ра за не ин ва зив ну 
вен ти ла ци ју ко ји су услед упо тре бе до тра ја ли, на осно ву ми шље-
ња овла шће ног сер ви се ра.” 

До са да шњи ст. 2. и 3. по ста ју ст. 3. и 4. 
До са да шњи став 2. ко ји по ста је став 3. ме ња се и гла си: 

„Оце на оправ да но сти про пи си ва ња по ма га ла из ст. 1. и 2. овог 
чла на вр ши се на осно ву ми шље ња три ле ка ра од го ва ра ју ће спе-
ци јал но сти.” 

Члан 10. 
У чла ну 20. став 6. по сле ре чи „пе ри о ду” до да ју се ре чи „про-

це не до тра ја ло сти и”, а ре чи „осим кон цен тра то ра ки се о ни ка, вен-
ти ла то ра за не ин ва зив ну вен ти ла ци ју и спољ не пор та бил не ин су-
лин ске пум пе ко ји се на ла зе у здрав стве ној уста но ви” бри шу се.

По сле ста ва 6. до да је се но ви став 7. ко ји гла си: „Сер ви си ра-
ње, по прав ка или за ме на де ла вра ће ног по ма га ла вр ши се у скла ду 
са овим пра вил ни ком”.

До са да шњи ст. 7, 8, 9, 10. и 11. по ста ју ст. 8, 9, 10, 11. и 12.

Члан 11.
У чла ну 21. у ста ву 3. ре чи „За ре ци кли ра ње Ре пу блич ки 

фонд” за ме њу је се ре чи ма „За ре ци кли ра ње ма ти чна фи ли ја ла”. 
Став 4. бри ше се. 

Члан 12.
У чла ну 22. став 1. ре чи „из да то по ма га ло”, за ме њу ју се ре-

чи ма „по ма га ло про пи са ног стан дар да”. 

Члан 13.
У чла ну 23. по сле ста ва 1. до да је се но ви став 2. ко ји гла си: 

„Оси гу ра ном ли цу пр ву про те зу за не до ста ју ћи екс тре ми тет (гор њи 
или до њи), од но сно ње гов део про пи су је ле кар спе ци ја ли ста фи зи-
кал не ме ди ци не Кли ни ке за ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју Кли нич ког 
цен тра Вој во ди не или Кли ни ке за фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли-
та ци ју Кли нич ког цен тра Кра гу је вац или Кли ни ке за фи зи кал ну ме-
ди ци ну и ре ха би ли та ци ју Кли нич ког цен тра Ниш или Спе ци јал не 
бол ни це за ре ха би ли та ци ју и ор то пед ску про те ти ку Бе о град.

До са да шњи став 2. по ста је став 3.

Члан 14.  
У чла ну 50. став 1. по сле ре чи иле о сто му до да је се за пе та и 

ре чи „од но сно вет ко ло сто му”, реч „или” по сле ре чи „иле о сто му” 
бри ше се.

Члан 15.
Члан 52а. ме ња се и гла си: 

„Члан 52а.
Оси гу ра но ли це обо ле ло од ше ћер не бо ле сти (D. Mel li tus), 

ко је се ле чи ин су ли ном про пи са ним у об ли ку кар пу ла, има пра во 
на пен шприц.

Оси гу ра но ли це из ста ва 1. овог чла на ко је ко ри сти ин су лин 
про пи сан у об ли ку кар пу ла за пен шприц или кар пу ла са до зе ром 
са Ли сте ле ко ва ко ји се про пи су ју и из да ју на те рет сред ста ва оба-
ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, има пра во на од го ва ра ју ће игле за 
пен шприц, за ви сно од бро ја про пи са них днев них до за ин су ли на, 
и то за 1 и 2 до зе 30 ко ма да ме сеч но, а за 3 и ви ше днев них до за 
ин су ли на 60 ко ма да ме сеч но.

Оси гу ра но ли це уз ра ста до 18 го ди на жи во та обо ле ло од D. 
Mel li tus, као и  оси гу ра но ли це ста ри је од 18 го ди на жи во та обо ле-
ло од D. Mel li tus на ин тен зи ви ра ној кон вен ци о нал ној те ра пи ји (4 
или ви ше днев них до за) или на те ра пи ји ин су лин ском пум пом има 
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пра во на урин тест тра ке за оку лар но очи та ва ње ше ће ра и аце то на 
у ури ну, уко ли ко је оспо со бље но за спро во ђе ње са мо кон тро ле и ле-
че ња ше ћер не бо ле сти, у ко ли чи ни про пи са ној Ли стом по ма га ла. 

Оси гу ра но ли це обо ле ло од ше ћер не бо ле сти (D. Mel li tus) ко-
је се ле чи ин су ли ном или ин су лин ском пум пом, уз ра ста до 18 го ди-
на жи во та и труд ни ца (без об зи ра на го ди не жи во та) и не за ви сно од 
бро ја днев них до за ин су ли на, као и оси гу ра но ли це ста ри је од 18 
го ди на жи во та ко је је на ин тен зи ви ра ној кон вен ци о нал ној те ра пи ји 
(че ти ри и ви ше до за ин су ли на днев но) или те ра пи ји ин су лин ском 
пум пом, има пра во на апа рат за са мо кон тро лу ше ће ра у кр ви.

Сле по и сла бо ви до оси гу ра но ли це из ста ва 4. овог чла на 
обо ле ло од ше ћер не бо ле сти (D. Mel li tus) има пра во на апа рат за 
са мо кон тро лу ше ће ра у кр ви са го вор ним софт ве ром.  

си гу ра но ли це обо ле ло од D. Mel li tus ко је по се ду је апа рат за 
са мо кон тро лу ше ће ра у кр ви, од но сно апа рат за са мо кон тро лу ше-
ће ра у кр ви са го вор ним софт ве ром  има пра во на од ре ђе ни број 
од го ва ра ју ћих тест тра ка за одо брен апа рат (са или без лан це та). 
Оси гу ра но ли це ко је има пра во на од го ва ра ју ћи број лан це та а по-
се ду је ауто мат ску лан це ту (лан це тар), уме сто лан це та има пра во 
на од ре ђе ни број уме та ка за ауто мат ску лан це ту (лан це тар).

Члан 16.
У чла ну 55. став 1. тач ка 3. бри ше се.
До са да шње тач. 4, 5. и 6. по ста ју тач ке 3, 4. и 5.

Члан 17.
У чла ну 56. бри шу се ре чи „ми не рал на или”.

Члан 18.
У чла ну 60. став 3. ре чи „уз ра ста до 18 го ди на жи во та” за ме-

њу ју се ре чи ма „до кра ја ре дов ног шко ло ва ња а нај ка сни је до 26 
го ди на жи во та”.

Члан 19.
У чла ну 64. до да је се став 2. ко ји гла си: „Оси гу ра но ли це код 

ко га је из вр ше на то тал на ла рин гек то ми је, са тра хе о сто мом има 
пра во на овла жи вач ва зду ха  – из ме њи вач вла жно сти и то пло те и 
до да так за ту ши ра ње.” 

Члан 20.
У чла ну 68. до да је се тач ка 8. ко ја гла си: „8. Из ја ва за обез бе-

ђи ва ње по ма га ла ве ћег стан дар да од про пи са ног  – Обра зац ВС”.

Члан 21.
По сле чла на 73а. до да је се но ви члан 73б. ко ји гла си: 

„Члан 73б.
Обра зац Из ја ве за обез бе ђи ва ње по ма га ла ве ћег стан дар да од 

про пи са ног из чла на 68. тач ка 8. овог пра вил ни ка је лист фор ма та 
А4 (ди мен зи је 210 mm x 297 mm) штам пан цр ном бо јом на хар ти-
ји бе ле бо је.”

Члан 22.
Члан 75. ме ња се и гла си: „Оси гу ра на ли ца ко ја су на дан по-

чет ка при ме не овог пра вил ни ка за по че ла по сту пак оства ри ва ња 
пра ва на по ма га ло по Пра вил ни ку о ме ди цин ско-тех нич ким по-
ма га ли ма ко ја се обез бе ђу ју из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 52/12, 62/12  – ис прав ка, 
73/12  – ис прав ка, 1/13, 7/13  – ис прав ка, 112/14, 114/14  – ис прав-
ка и 18/15), окон ча ће по сту пак оства ри ва ња пра ва на по ма га ло по 
од ред ба ма тог пра вил ни ка, осим ако су од ред бе овог пра вил ни ка 
по вољ ни је за оси гу ра но ли це.

Члан 23.
Члан 76. бри ше се.

Члан 24.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

01/2 број 110  – 24/17 
У Бе о гра ду, 2. мар та 2017. го ди не

Управ ни од бор  
Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње

Пред сед ник,  
Ва ња Ман дић, с.р.
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ШИФАРНИК ПОМАГАЛА

1. Протетичка средства (протезе)

Табела 2

Шифра Назив помагала Шифра дела 
или помагала

Технички елементи 
Делови Стандард

1 2 3 4.1 4.2
Протезе за горње екстремитете

001 Естетска протеза шаке
00150 естетска рукавица индивидуална израда-пластика
00121 пуњење пластика
00130 инсерт метал

002 Подлакатна (трансрадијална) естетска протеза 
(пасивна)

00211 лежиште пластика
00220 подлакатни естетски део пластика/метал
00233 естетска шака пластика/метал
00240 естетска рукавица пластика
00251 суспензија метал/пластика/тканина

003
Подлакатна (трансрадијална) егзоскелетна 
механичка протеза са уграђеном шаком (радна  – 
функционална протеза)

00310 лежиште двоструког зида пластика
00320 подлакатни део пластика/метал
00330 механички зглоб клизни (ротор) метал/пластика
00340 механичка шака метал/пластика
00351 суспензија метал/пластика/тканина
00360 естетска рукавица пластика

004 Подлакатна (трансрадијална) миоелектрична 
протеза

00411 лежиште пластика
00420 електроде метал
00430 кабл електроде метал/пластика
00440 миоелектрична шака метал/пластика
00450 естетска рукавица пластика
00460 батерија Ni-Cd
00470 пуњач батерија серијски производ
00480 лулица пластика

005 Надлакатна (трансхумерална) естетска протеза

00511 лежиште пластика
00520 надлакатни део пластика/метал
00530 подлакатни део пластика/метал
00541 естетска шака пластика/метал
00550 естетска рукавица пластика
00560 суспензија кожа/пластика/тканина

006
Надлакатна (трансхумерална) егзоскелетна - 
механичка протеза с механичким зглобом (радна 
- функционална)

00611 лежиште пластика
00620 надлакатни део пластика/метал
00630 лакатни зглоб са кочницом пластика/метал
00640 подлакатни део пластика/метал
00650 ротор пластика
00660 механичка радна шака метал/пластика
00670 суспензија пластика/кожа/тканина
00680 естетска рукавица пластика

007
Надлакатна (трансхумерална) ендоскелетна 
механичка протеза са спољним лакатним зглобом 
(радна  – функционална)

00711 лежиште пластика
00720 надлакатни део пластика/метал
00730 спољни лакатни зглоб са кочницом пластика/метал
00740 подлакатни део пластика/метал
00750 ротор метал
00760 шака механичка (радна) метал/пластика
00770 суспензија метал/пластика/тканина
00780 естетска рукавица пластика

008 Механоелектрична надлакатна (трансхумерална) 
протеза (Хибридна)

00810 лежиште пластика
00820 надлакатни део пластика
00830 лакат метал/пластика
00840 подлакатни део пластика/метал
00850 миоелектрична шака метал/пластика
00860 батерија Ni-Cd
00870 естетска рукавица пластика
00880 ротор метал
00890 суспензија метал/пластика/тканина
008А0 микропроцесор метал
008B0 микропрекидач метал
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1 2 3 4.1 4.2

009 Естетска протеза после дезартикулације рамена

00910 лежиште пластика
00920 пасивни зглоб рамена пластика/метал
00930 надлакатни део пластика/метал
00940 пасивни зглоб лакта пластика/метал
00950 подлакатни део пластика/метал
00964 естетска шака пластика/метал
00970 суспензија пластика/метал/тканина
00980 естетска рукавица пластика

010 Навлака за патрљак (надлакатна или подлакатна)

01011 навлака надлакатна памук
01012 навлака надлакатна вуна
01013 навлака надлакатна синтетика
01021 навлака подлакатна памук
01022 навлака подлакатна вуна
01023 навлака подлакатна синтетика

011 Еластични завој 011 серијски производ 2 x 1
Одржавање протеза за горње екстремитете

1. Поправка протезе за горње екстремитете по истеку гарантног рока
Р01 Корекција лежишта протезе (пластика) 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009
Р02 Бандажа надлакатне протезе 005; 006; 007; 008; 009
Р03 Бандажа подлакатне протезе 002: 003; 004
Р04 Оправка механичке шаке 003; 006; 007
Р05 Оправка миоелектричне подлакатне протезе 004
Р06 Оправка механоелектричне надлакатне протезе 008
Р07 Оправка надлакатне механичке протезе 006; 007; 009
2. Замена дела протезе за горње екстремитете по истеку гарантног рока
А01 Замена пластичног лежишта на надлакатној протези 00511; 00611; 00711; 00810; 00910
А04 Замена пластичног лежишта на подлакатној протези 00211; 00310; 00411
А07 Замена надлакатне суспензије 00560; 00670; 00770; 00890; 00970
А08 Замена подлакатне суспензије 00251; 00351
А09 Замена лакатног зглоба 00630; 00730; 00830; 00940
А10 Замена механичког ручног зглоба (ротор) 00330; 00650; 00750
А11 Замена естетске шаке 00233; 00541; 00964
А12 Замена радне шаке (механичке) 00340; 00660; 00760
А13 Замена естетске рукавице 00150; 00240; 00360; 00450; 00550; 00680; 00780; 00870; 00980
А14 Замена миоелектричне шаке 00440; 00850
Протезе за доње екстремитете

012 Протеза после делимичне ампутације стопала - 
Сопарту и Лисфранку (Chopart, Lisfranc)

01210 лежиште пластика
01221 стопало пластика/кожа
01222 ортопедска ципела по мери 2х1

013 Потколена протеза после ампутације стопала по 
Сајму (Сyме)

01310 привремено лежиште пластика
01321 лежиште пластика
01330 уметак тепефон
01341 адаптер метал/дрво
01352 протетско стопало пластика
01360 суспензија тканина/кожа
01353 ортопедска ципела по мери 2х1

014 Потколена (транстибијална) егзоскелетна пластич-
на протеза (функционална)

01410 привремено лежиште пластика
01421 лежиште пластика
01432 уметак тепефон
01450 потколени део-малеол дрво/пластика
01472 протетско стопало пластика
01480 транстибијална суспензија кожа/тканина
01473 ортопедска ципела по мери 2х1

119 Потколена (транстибијална) ендоскелетна протеза 
(функционална)

11910 привремено лежиште пластика
11921 лежиште пластика
11932 уметак тепефон
11940 адаптер метал
11950 скелетни потколени део метал/пластика
11962 протетско стопало пластика
11970 козметска облога пластика/сунђер
11980 транстибијална суспензија кожа/тканина
11963 ортопедска ципела по мери 2х1

120 Протеза после дезартикулације колена ендоскелет-
на (функционална)

12010 привремено лежиште пластика
12022 лежиште пластика
12030 дезартикулационо колено с кочницом метал/пластика
12040 скелетни потколени део метал
12051 протетско стопало пластика
12060 козметска облога пластика/сунђер
12072 суспензија кожа/тканина
12052 ортопедска ципела по мери 2х1
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121 Натколена (трансфеморална) ендоскелетна протеза 
(функционална)

12110 привремено лежиште пластика
12121 лежиште пластика
12122 лежиште дрво
12130 адаптер метал/пластика
12140 скелетни натколени део метал/пластика

12151 механичко колено -
једноосовинско са кочницом метал/пластика

12152 механичко колено - са фрикцијом метал/пластика
12153 механичко колено -четвороосовинско метал/пластика
12160 скелетни потколени део метал
12172 протетско стопало пластика
12180 козметска облога пластика-сунђер
12191 трансферморална суспензија пластика/кожа
12192 суспензија - вакуум вентил серијски производ

12101 Флексибилни уметак (за уздужно-овално 
лежиште) пластика

12173 ортопедска ципела по мери 2х1

122 Протеза после дезартикулације кука ендоскелетна 
(функционална)

12210 лежиште типа канадске корпе кожа
12211 лежиште типа канадске корпе пластика
12221 вештачки зглоб кука са кочницом пластика/метал
12222 вештачки зглоб кука без кочнице пластика/метал
12230 скелетни натколени део метал
12240 механичко колено једноосовинско пластика/метал
12250 скелетни потколени део метал
12260 скочни зглоб (адаптер) метал
12270 козметска облога сунђер/пластика
12282 протетско стопало пластика
12290 суспензија кожа/тканина
122А1 механичко колено-једноосовинско метал
122А2 механичко колено са фрикцијом метал
122А3 механичко колено-четвороосовинско метал
12283 ортопедска ципела по мери 2х1

020 Навлака за патрљак (потколена или натколена)

02011 навлака потколена памук
02012 навлака потколена синтетика
02013 навлака потколена вуна
02021 навлака натколена памук
02022 навлака натколена синтетика
02023 навлака натколена вуна

021 Еластични завој 021 серијски производ 2 x 1; 3 x 1

Одржавање протеза за доње екстремитете
1. Поправка протезе за доње екстремитете по истеку гарантног рока
Р08 Корекција лежишта 012;014;119;120;121;122
Р09 Оправка у зглобу кука, колена и скочног зглоба 013;014;119;120;121;122
Р10 Корекција висине протезе 014;119;120;121;122
Р11 Ламинација натколених протеза 120;121;122
Р12 Ламинација потколених протеза 014;119

Р13 Корекција козметске облоге код ендоскелетних 
протеза 119;120;121;122

2. Замена дела протезе за доње екстремитете по истеку гарантног рока
А15 Замена пластичног лежишта на натколеној протези 12022; 12121
А16 Замена дрвеног лежишта на натколеној протези 12122
А17 Замена кожног лежишта на натколеној протези 12210
А18 Замена пластичног лежишта на потколеној протези 01210; 01321; 01421; 11921
А21 Замена зглоба кука 12221; 12222
А22 Замена коленог зглоба за дезартикулацију 12030
А23 Замена коленог зглоба једноосовинског 12151; 12240
А24 Замена коленог зглоба фрикционог 12152; 122А2
А26 Замена коленог зглоба четвороосовинског 12153; 122А3
А27 Замена скочног зглоба (адаптер) 01341; 01342; 01440; 11940; 12130; 12260
А28 Замена стопала (пластика) 01352; 01472; 11962; 12051; 12172; 12282
А29 Замена натколене суспензије 12072; 12191; 12192; 12290
А30 Замена потколене суспензије 01480; 11980

А31 Замена козметске облоге код ендоскелетне 
натколене протезе 12060; 12180; 12270

А32 Замена козметске облоге код ендоскелетне 
потколене протезе 11970

А33 Замена флексибилног уметка за уздужно-овално 
лежиште 12101

А69 Замена тепефонског уметка у потколеној протези 01330; 01432; 11932
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Спољна протеза за дојку

023 Спољна протеза за дојку 023 серијски производ Силикон 1x1
210 Грудњак за спољну протезу за дојку 210 серијски производ
214 Перика 214 серијски производ вештачка влакна 1x1

2. Ортотичка средства (ортозе)

Шифра Назив помагала Шифра дела 
или помагала

Технички елементи
Делови Стандард

1 2 3 4.1 4.2
Ортозе за горње екстремитете

029 Ортоза за раме и лакат - митела за стабилизацију 029 индивидуална израда тканина

034 Ортоза за лакат, ручни зглоб и шаку за 
стабилизацију -пластична (статичка) 034 индивидуална израда пластика

036 Ортоза за ручни зглоб функционална 036 индивидуална израда пластика
Одржавање ортоза за горње екстремитете

1. Замена дела ортозе за горње екстремитете по истеку гарантног рока
А34 Замена зглоба  лакта 03020; 03220
А35 Замена суспензијске траке 03030
Ортозе за доње екстремитете

042 Потколена пластична ортоза са постериорном 
шином и табанским продужетком - зглобна 042 индивидуална израда или готов производ пластика

043 Ортоза за стопало и глежањ перонеална - челична 
са ортопедском ципелом по мери

04320 индивидуална израда челични лим
04330 ортопедска ципела по мери кожа - 2 x 1

044 Натколени апарат отвореног типа од челичног лима 
са ортопедском ципелом по мери

04420 индивидуална израда челични лим
04430 ортопедска ципела по мери кожа - 2 x 1

045 Натколена пластична ортоза са табанским 
продужетком и зглобом за позиционирање 045 серијски производ - индивидуално 

прилагођавање производа пластика

200 Апарат за егализацију доњих екстремитета (Штуц 
апарат) 200 индивидуална израда кожа/метал/пластика

047 Корективни апарат за колено са регулацијом колена 
„О” или „Х” (динамички 047 индивидуална израда пластика

048 Ортоза за кукове - динамичка 048 серијски производ пластика

049 Ортоза за кук, колено, скочни зглоб и стопало 
-двозглобна 049 индивидуална израда пластика/метал

050 Ортоза за кук, колено, скочни зглоб и стопало - 
трозглобна 050 индивидуална израда пластика/метал

052 Апарат за корекцију стопала по Денис Брауну 
(Denis Brown) 052 индивидуална израда метал/пластика

124 Доколени апарат са Перштејн зглобом у вези са 
ортопедском ципелом 124 индивидуална израда метал/пластика/кожа

125
Високи апарат са пелвичним појасом обострано, 
кочницама на искључење у куку и колену и 
Перштејн зглобом у вези са ортопедским ципелама

125 индивидуална израда метал/пластика/кожа

Одржавање ортоза за доње екстремитете
1. Замена дела ортозе за доње екстремитете по истеку гарантног рока
А36 Замена зглоба колена 04920;05030
А37 Замена скочног зглоба 04930; 05040
А38 Замена зглоба кука 05020
А39 Замена Перштејн зглоба 12420;12520

Апарати за лечење ишчашених кукова

054 Апарат за ишчашене кукове по Павлику (Павликови 
ременчићи) 054 серијски производ кожа/текстил

055 Ортоза за дечији кук абдукциона, стабилизациона 055 серијски производ пластика/текстил
056 Атланта апарат - ортоза 056 индивидуална израда по гипсаном моделу пластика

Ортозе за кичму – спиналне ортозе
061 Томас крагна - једноделна 061 индивидуална израда пластика
062 Томас крагна - дводелна 062 индивидуална израда пластика/метал
064 Цервикална ортоза по Роџерсу (екстензиона) 064 серијски производ пластика/метал
067 ТЛСО са три тачке ослонца 067 индивидуална израда пластика/метал
068 ТЛСО динамичка - корективна 068 индивидуална израда пластика/метал
071 ЛСО стабилизациона ортоза 071 серијски производ пластика
201 Пецтус царинатум апарат 201 индивидуална израда пластика-кожа-тканина

Одржавање ортоза за кичму – спиналних ортоза
1. Замена дела ортозе за кичму по истеку гарантног рока
А40 Замена шина 06420; 06720; 06820
А41 Замена затварача за ортозу 06220; 06430; 06830
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3. Посебне врсте помагала и санитарне справе

Шифра Назив помагала Шифра дела 
или помагала

Технички елементи
Делови Стандард

1 2 3 4.1 4.2
Ортопедске ципеле

073 Ортопедске ципеле са улошцима

07311 ципела по гипсаном отиску са повишицом 
1,5-6 цм кожа или скај - 1x1

07312 ципела по гипсаном отиску са повишицом 
6-10 цм кожа или скај - 1x1

07313 ципела по гипсаном отиску са повишицом 
10-15 цм кожа или скај - 1x1

07314 ципела по гипсаном отиску са повишицом 
15-20 цм кожа или скај - 1x1

07320 ципела по мери за здраву ногу кожа или скај - 1x1
07331 уложак за ципелу кожа 2x1
07332 уложак за ципелу силикон 2x1
07341 испун за недостајуће прсте сунђер 2x1
07342 испун за недостајуће прсте гума 1x1

074 Ортопедске ципеле за паретично или паралитично 
стопало  

07411 ципела по мери кожа 2x1
07412 ципела по мери скај 2x1
07420 уложак за ципеле кожа 2x1

209 Ортопедске ципеле за Talipes equines и Talipes 
equinovarus

20911 ципела по гипсаном отиску кожа 2x1
20912 ципела по гипсаном отиску скај 2x1
20920 уложак за ципеле кожа 2x1

077 Ортопедске ципеле за elephantiasis
07711 ципела по мери кожа 2x1
07712 ципела по мери скај 2x1

Инвалидска колица

202

Инвалидска колица на ручни погон за самосталну 
употребу и за особу која није у могућности да 
самостално обавља активности свакодневног 
живота
-тежина колица до 22 kg, метална, склапајућа, 
инклинација до 6 степени, скидање задњих точкова, 
скидање држача за руке
-висина колица 90 cm
-висина наслона 35-45 cm
-ширина седишта 41-48 cm
-висина седишта 43-48 cm
-погон на оба точка
-носивост колица до 126 kg

202 серијски производ
20210 конструкција метал
20220 седиште пластифицирана тканина
20230 наслон пластифицирана тканина
20240 предњи точкови - пуни полиуретан
20250 задњи точкови - пумпани гума
20260 папучице за стопала - подесиве пластика/метал
20270 кочница метал/пластика
20280 јастук за седиште тканина
20290 наслон за главу тапацирана пластика
202А0 пелоте за главу тапацирана пластика
202B0 сигурносни појас за груди текстил
202C0 сигурносни каишеви за стопала текстил

203

Инвалидска колица на ручни погон за самосталну 
употребу и за особу која није у могућности да 
самостално обавља активности свакодневног 
живота - ојачана
Стандардне мере:
-тежина колица до 22 kg, метална, склапајућа, 
инклинација до 6 степени, скидање задњих точкова, 
скидање држача за руке - висина колица 90 cm
-висина наслона 35-45 cm
-ширина седишта 49-54 cm
-висина седишта 43-48 cm
-погон на оба точка
-носивост колица преко 126 kg

203 серијски производ
20310 конструкција метал
20320 седиште пластифицирана тканина
20330 наслон пластифицирана тканина
20340 предњи точкови - пуни полиуретан
20350 задњи точкови - пумпани гума
20360 папучице за стопала - подесиве пластика
20370 кочница метал/пластика
20380 јастук за седиште тканина
20390 наслон за главу тапацирана пластика
203А0 пелоте за главу тапацирана пластика
203B0 сигурносни појас за груди текстил
203C0 сигурносни каишеви за стопала текстил

204

Инвалидска колица на ручни погон једном руком за 
самосталну употребу са погоном на полугу
Стандардне мере: 
-висина колица 90 цm 
-висина наслона 35-45 cm
-ширина седишта 41-48 cm
-висина седишта 43-48 cm
-погон на полугу
-носивост колица до 126 kg

204 серијски производ
20410 конструкција метал
20420 седиште пластифицирана тканина
20430 наслон пластифицирана тканина
20440 полуга метал
20450 предњи точкови - пуни полиуретан
20460 задњи точкови - пумпани гума
20470 папучице за стопала - подесиве пластика
20480 кочница метал/пластика
20490 јастук за седиште тканина

205

Инвалидска колица на ручни погон једном руком
за самосталну употребу са погоном на полугу - 
ојачана
-висина колица 90 cm
-висина наслона 35-45 cm
-ширина седишта 49-54 cm
-висина седишта 43-48 cm
-погон на полугу
-носивост колица преко 126 kg

205 серијски производ
20510 конструкција метал
20520 седиште пластифицирана тканина
20530 наслон пластифицирана тканина
20540 полуга метал
20550 предњи точкови - пуни полиуретан
20560 задњи точкови - пумпани гума
20570 папучице за стопала - подесиве пластика
20580 кочница метал/пластика
20590 јастук за седиште тканина
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128

Инвалидска колица на ручни погон (лака активна)
Стандардне мере:
- висина наслона до 40 cm
- ширина седишта 43-48 cm
- висина седишта 43-45 cm
- погон на оба точка
- носивост колица до 110 kg
- тежина колица до 20 kg

128 серијски производ
12810 конструкција лаке легуре
12820 седиште пластифицирана тканина
12830 наслон пластифицирана тканина
12840 предњи точкови - пуни полиуретан
12850 задњи точкови - пумпани-скидајући гума
12860 папучице за стопала - склопиве пластика
12870 кочница метал/пластика

129

Инвалидска колица са нагибом седишта до 30 
степена
Стандардне мере:
-склопива колица по типу кишобрана,
-висина колица 93-100 cm
-висина седишта 25-38 cm
-ширина седишта 25-38 cm
-висина наслона 62-76 cm
-без ручног погона
-носивост колица до 50 kg

129 серијски производ
12910 конструкција метал
12920 седиште пластифицирана тканина-тапацирана
12930 наслон пластифицирана тканина-тапациран
12940 предњи точкови - пуни полиуретан
12950 задњи точкови - пуни полиуретан
12960 кочница метал/пластика
12970 папучице за стопала - подесиве пластика
12980 јастук за седиште текстил
12990 наслон за главу тапацирана пластика
129А0 пелоте за главу тапацирана пластика
129B0 сигурносни појас за груди текстил
129C0 абдукциони клин метал/тапацирана пластика
129D0 каишеви за колена текстил
129Е0 каишеви за стопала текстил

207

Дечија инвалидска колица за самосталну употребу
и за особу која није у могућности да самостално 
обавља активности свакодневног живота 
Стандардне мере:
-висина колица до 100 cm
-висина седишта 25-38 cm
-ширина седишта 25-38 cm
-висина наслона 62-76 cm
-без ручног погона
-носивост колица до 70 kg

207 серијски производ
20710 конструкција метал
20720 седиште пластифицирана тканина
20730 наслон пластифицирана тканина
20740 предњи точкови - пуни полиуретан
20750 задњи точкови - пуни полиуретан
20760 папучице за стопала - подесиве пластика
20770 кочница метал/пластика
20780 јастук за седиште текстил
20790 наслон за главу тапацирана пластика
207А0 пелоте за главу тапацирана пластика
207B0 сигурносни појас за груди текстил
207C0 абдукциони клин метал/тапацирана пластика
207D0 каишеви за колена текстил
207Е0 каишеви за стопала текстил

083

Тоалетна колица
стандардне мере:
-висина колица 90 cm
-седишта ширине 45 cm

083 серијски производ
08310 седиште пластика
08320 наслон пластика
08330 предњи точкови - пуни полиуретан
08340 задњи точкови - пуни полиуретан
08350 ноћна посуда пластика

084

Електромоторна инвалидска колица
(са 2 акумулатора и пуњачем акумулатора)
Мере:
-висина колица 90 cm
- висина наслона 35-45 cm
- ширина седишта 43-54 cm

084 серијски производ
08410 конструкција метал
08420 седиште пластифицирана тканина
08430 наслон пластифицирана тканина
084BО наслон за главу тапацирана пластика
084CО пелоте за главу тапацирана пластика
08440 предњи точкови - пуни полиуретан
08450 задњи точкови - пумпани гума
08460 ручне команде серијски производ
08470 кочница метал/пластика
08480 папучице за стопала - подесиве пластика
084DО сигурносни појас за груди текстил
084ЕО каишеви за колена текстил
084FО каишеви за стопала текстил
08490 акумулатор 2 комада 1 x 2
084А0 пуњач акумулатора серијски производ

086 Антидекубитус јастук за инвалидска колица 086 серијски производ пнеуматски
Одржавање инвалидских колица

1. Сервис инвалидских колица ван гарантног рока
S01 Сервис инвалидских колица
2. Поправка дела на инвалидским колицима по истеку гарантног рока
Р14 Оправка кочнице 20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470

Р15 Оправка командне палице код електромоторних 
колица 08460

Р16 Оправка мотора електромоторних колица 084
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3. Замена дела на инвалидским колицима по истеку гарантног рока
А42 Предње пуне гуме 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440
А43 Предњег точка 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440
А44 Задње спољне гуме 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450
А45 Задње унутрашње гуме 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450
А46 Задњег точка 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450
А47 Виљушке предњег точка 202; 203; 204; 205; 129; 207; 083; 084
А48 Седишта за инвалидска колица 20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08310; 08420
А49 Наслона за инвалидска колица 20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08320; 08430
А50 Кочнице за инвалидска колица 20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470
А51 Наслона за главу 20290; 20390; 12990; 20790; 084Б0

А52 Седишта тапацираног код инвалидских колица са 
нагибом седишта до 30 степени 12920

А53 Пелоте 202А0; 203А0; 129А0; 207А0; 084C0
А54 Сигурносног каиша 202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129Е0; 207B0; 207D0; 207Е0; 084Д0; 084Е0; 084F0
А55 Инсталације на електромоторним колицима 084

А56 Прекидача на управљачкој кутији за 
електромоторна колица 084

А57 Командне палице за електромоторна колица 084
А58 Кочнице за електромоторна колица 08470
А63 Цеткице мотора 084
А64 Замена 2 акумулатора за електромоторна колица 08490
4. Сервис враћених инвалидских колица
S03  Сервис враћених инвалидских колица
5. Поправка дела на враћеним инвалидским колицима
P25 Предње пуне гуме 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440
P26 Предњег точка 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440
P27 Задње спољне гуме 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450
P28 Задње унутрашње гуме 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450
P29 Задњег точка 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450
P30 Виљушке предњег точка 202; 203; 204; 205; 129; 207; 083; 084
P31 Седишта за инвалидска колица 20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08310; 08420
P32 Наслона за инвалидска колица 20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08320; 08430
P33 Кочнице за инвалидска колица 20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470
P34 Наслона за главу 20290; 20390; 12990; 20790; 084Б0

P35 Седишта тапацираног код инвалидских колица са
нагибом седишта до 30 степени 12920

P36 Пелоте 202А0; 203А0; 129А0; 207А0; 084C0
P37 Сигурносног каиша 202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129Е0; 207B0; 207D0; 207Е0; 084Д0; 084Е0; 084F0
P38 Инсталације на електромоторним колицима 084

P39 Прекидача на управљачкој кутији за 
електромоторна колица 084

P40 Командне палице за електромоторна колица 084
P41 Кочнице за електромоторна колица 08470
P42 Цеткице мотора 084
P43 Рам колица 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440
6. Замена дела на враћеним инвалидским колицима
А74 Предње пуне гуме 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440
A75 Предњег точка 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440
А76 Задње спољне гуме 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450
А77 Задње унутрашње гуме 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450
А78 Задњег точка 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450
А79 Виљушке предњег точка 202; 203; 204; 205; 129; 207; 083; 084
А80 Седишта за инвалидска колица 20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08310; 08420
А81 Наслона за инвалидска колица 20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08320; 08430
А82 Кочнице за инвалидска колица 20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470
А83 Наслона за главу 20290; 20390; 12990; 20790; 084Б0

А84 Седишта тапацираног код инвалидских колица са
нагибом седишта до 30 степени 12920

А85 Пелоте 202А0; 203А0; 129А0; 207А0; 084C0
А86 Сигурносног каиша 202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129Е0; 207B0; 207D0; 207Е0; 084Д0; 084Е0; 084F0
А87 Инсталације на електромоторним колицима 084

А88 Прекидача на управљачкој кутији за 
електромоторна колица 084

А89 Командне палице за електромоторна колица 084
А90 Кочнице за електромоторна колица 08470
А91 Цеткице мотора 084
А92 Замена 2 акумулатора за електромоторна колица 08490
А93 Рам колица 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440
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Помоћна помагала за олакшавање кретања

087 Дрвене потпазушне штаке на подешавање 08712 серијски производ на подешавање дрво - 2 x 1
08722 еластична гума гума - 2х1

089 Метални штап за ходање са 3 или 4 тачке ослонца

08911 серијски производ - три ноге 1 x 1
08912 серијски производ - четири ноге 1 x 1
08921 еластична гума 3 x 1
08922 еластична гума 4 x 1

090 Метални ортопедски штап са кривином
09010 серијски производ метал -1 x 1
09020 еластична гума гума - 1 x 1

091 Сталак за ходање (ходалица) са четири ноге
09110 серијски производ - 4 ноге метал
09120 еластична гума гуме- 4 x 1

131 Сталак за ходање (ходалица) са четири точка и 
потпазушним ослонцем 131 серијски производ - 4 точка и потпазушни 

ослонци метал

132 Сталак за ходање (ходалица) са два точка и две ноге 132 серијски производ - 2 точка и 2 ноге метал

190 Металне подлакатне штаке
19010 серијски производ метал - 2 x 1
19020 еластична гума гума- 2 x 1

Остала помоћна помагала
093 Болнички кревет са трепезом 093 серијски производ метал
094 Собна дизалица 094 серијски производ готов производ
095 Антидекубитус душек 095 серијски производ полиуретан са саће профилом

208 Појас за феморалну или ингвиналну килу 
(једнострани или обострани)

20810 серијски производ - једнострани кожа-текстил
20820 серијски производ - обострани кожа-текстил

135 Појас за трбушну килу 135 серијски производ кожа-текстил
Концентратор кисеоника

099 Концентратор кисеоника протока 5 l/min
(кисеонички концентратор)

099 серијски производ
09910 серијски производ са прот. кисеоника 5 l/min 1 x 1
09920 црево за довод кисеоника пластика
09930 филтер за кисеоник - серијски производ 1 x 1
09940 биназална сонда (потрошни материјал) пластика

Одржавање концентратора кисеоника
1. Сервис концентратора кисеоника ван гарантног рока
S04 Сервис концентратора кисеоника једном годишње
2. Замена дела концентратора кисеоника по истеку гарантног рока
А65 Замена филтера на концентратору кисеоника 09930
А66 Замена црева за довод кисеоника на 5 година 09920
3. Сервис враћеног концентратора кисеоника
S05 Сервис враћеног концентратора кисеоника
4. Замена дела на враћеном концентратору кисеоника
A94 Замена филтера на концентратору кисеоника 09930
А95 Замена црева за довод кисеоника 09920
А96 Замена молекуларног сита 09941
А97 Замена компресора 09942
А98 Замена сета за репарацију компресора 09943
А99 Замена buzzer аларма 09944
А100 Замена управачке плоче 09945
А101 Замена О2 мониторинг плоче 09946
А102 Замена пригушивача 09947
А103 Замена кондензатора 09948
А104 Замена осигурача 09949
А105 Замена вентилатора 09950
А106 Замена бројчаника 09951
А107 Замена мрежног кабла 09952
А108 Замена мрежног прекидача 09953
А109 Замена блок  вентила 09954
А110 Замена шпулна вентила 09955
А111 Замена flowmetra 09956
А112 Замена регулатора 09957
А113 Замена резервоара 09958
А114 Замена батерија 09959

А115 Замена прекидача (ниског притиска, високог 
притиска, температурни прекидач) 09960

А116 Замена резонатора 09961
Вентилатор за неинвазивну вентилацију (NIV)

211 Вентилатор за неинвазивну вентилацију (NIV)

211 серијски производ

21110 серијски производ за неинвазивну 
вентилацију 1х1

21120 филтер за вентилатор  – серијски производ 1 x 1
21130 маска за вентилатор  – серијски производ 1х1
21140 батерија за вентилатор (потрошни материјал) 1x1

21150 турбина/мотор за вентилатор  – серијски 
производ
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Одржавање вентилатора за неинвазивну вентилацију (NIV)
1. Сервис вентилатора за неинвазивну вентилацију (NIV) по истеку гарантног рока 
S06 Сервис вентилатора за неинвазивну вентилацију (NIV) једном годишње
2. Замена дела вентилатора за неинвазивну вентилацију (NIV) по истеку гарантног рока

А73 Замена филтера на вентилатору за неинвазивну 
вентилацију (NIV) на годину дана 21120

А70 Замена маске на вентилатору за неинвазивну 
вентилацију (NIV) на годину дана 21130

А71 Замена батерије на вентилатору за неинвазивну 
вентилацију (NIV) на три године, најмање 21140

А72
Замена турбине/мотора на вентилатору за 
неинвазивну вентилацију (NIV) на 20.000 радних 
сати, најмање

21150

3. Сервис враћеног вентилатора за неинвазивну вентилацију (NIV)
S07 Сервис враћеног вентилатора за неинвазивну вентилацију (NIV)
4. Замена дела на враћеном вентилатору за неинвазивну вентилацију (NIV)
А117 Замена филтера (црни и бели филтер) 21120
А118 Замена маске 21130
А119 Замена интерне батерије 21140
А120 Замена турбине  – комплет са мембраном 21150
А121 Замена предњег дела кућишта 21164
А122 Замена носача филтера 21165
А123 Замена комплета црева 21166
А124 Замена пене за доњи део кућишта 21167
А125 Замена комплетних каблова 21168
А126 Замена кабла за уземљење 21169
А127 Замена комплета батерија 21170
А128 Замена CPU плоче 21171
А129 Замена вентилатора за унутрашње хлађење 21172

А130 Замена задњег поклопца (излаз ваздуха за 
пацијента) 21173

А131 Замена зујалице са каблом 21174
А132 Замена PSU плоче 21175
А133 Замена комлета брава задњег поклопца 21176
А134 Замена PGC плоча 21177
А135 Замена пацијент црева 21178

Вентилатор за неинвазивну вентилацију (NIV) – 24 сата

215 Вентилатор за неинвазивну вентилацију (NIV)  – 24 
сата

215 серијски производ

21510 серијски производ за неинвазивну 
вентилацију  – 24 h 1х1

21520 филтер за вентилатор  24 h  – серијски 
производ 1 x 1

21530 маска за вентилатор 24 h  – серијски производ 1х1

21540 батерија за вентилатор  – 24 h (потрошни 
материјал) 1x1

21550 турбина/мотор за вентилатор 24 h  – серијски 
производ

Одржавање вентилатора за неинвазивну вентилацију (NIV) – 24 h
1. Сервис вентилатора за неинвазивну вентилацију (NIV) – 24 h по истеку гарантног рока
S08 Сервис вентилатора за неинвазивну вентилацију (NIV)  – 24 h једном годишње
2. Замена дела вентилатора за неинвазивну вентилацију (NIV) – 24 h по истеку гарантног рока

A136 Замена филтера на вентилатору за неинвазивну 
вентилацију (NIV)  – 24 h на годину дана 21520

A137 Замена маске на вентилатору за неинвазивну 
вентилацију (NIV)  – 24 h на годину дана 21530

A138 Замена батерије на вентилатору за неинвазивну 
вентилацију (NIV)  – 24 h на три године, најмање 21540

A139
Замена турбине/мотора на вентилатору за 
неинвазивну вентилацију (NIV)  – 24 h на 20.000 
радних сати, најмање

21550

3. Сервис враћеног вентилатора за неинвазивну вентилацију (NIV) – 24 h
S09 Сервис враћеног вентилатора за неинвазивну вентилацију (NIV)  – 24 h
4. Замена дела на враћеном вентилатору за неинвазивну вентилацију (NIV) – 24 h
A140 Замена филтера (црни и бели филтер) 21520
А141 Замена маске 21530
А142 Замена интерне батерије  21540
А143 Замена турбине  – комплет са мембраном 21550
А144 Замена предњег дела кућишта 21564
А145 Замена носача филтера 21565
А146 Замена кабла за уземљење 21566
А147 Замена комплета батерија 21567
А148 Замена CPU плоче 21568
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А149 Замена вентилатора за унутрашње хлађење 21569
А150 Замена зујалице са каблом 21570
А151 Замена PSU плоче 21571
А152 Замена пацијент црева 21572
А153 Замена комплета црева 21573
А154 Замена пене за доњи део кућишта 21574
А155 Замена комплетнихх каблова 21575

А156 Замена задњег поклопца (излаз ваздуха за 
пацијента) 21576

А157 Замена комплета брава задњег поклопца 21577
А158 Замена PGC плоча 21578
097 Ендотрахеална канила метална (2 комада) 097 серијски производ метал  – 2х1
188 Ендотрахеална канила пластична (2 комада) 188 серијски производ пластика  – 2х1

098 Електрични инхалатор са маском 09810 серијски производ електрични
09820 маска пластика

100 Диск подлога са кесама за илеостому

10010 диск подлога - серијски производ (месечно) 1 x 10 ком.
10020 кесе за илеостому - серијски производ 

(месечно) до 60 ком.

10030 диск подлога - серијски производ (месечно) 1х15 ком.

10040 кесе за илеостому - серијски производ 
(месечно) до 45 ком.

136 Самолепљиви једноделни комплет за илеостому 13610 серијски производ 1 x 30 ком.

137 Диск подлога са кесама за колостому

13710 диск подлога - серијски производ (месечно) 1 x 10 ком.

13720 кесе за колостому - серијски производ 
(месечно) до 60 ком.

13730 диск подлога - серијски производ (месечно)

13740 кесе за колостому - серијски производ 
(месечно)

138 Самолепљиви једноделни комплет за колостому 13810 серијски производ 1 x 30 ком.

139 Диск подлога са кесама за уростому 13910 диск подлога - серијски производ 1 x 10 ком.
13920 кесе за уростому - серијски производ до 30 ком.

140 Самолепљиви једноделни комплет за уростому 14010 серијски производ 1 x 30 ком.
220 Спреј за негу стоме 22010 серијски производ 1x1
141 Крема за негу стоме 14110 серијски производ 1 x 30 грама
142 Паста за испуне ожиљних неравнина 14210 серијски производ 1 x 60 грама

193 Силиконски упијајући фластер 19310 серијски производ

узраста до 5 година 8 комада месечно; 
узраста преко 5 до 10 година 10 комада 
месечно; узраста преко 10 до 16 година 12 
комада месечно; узраста преко 16 година 14 
комада месечно, димензија 20 x 50 цм

143 Трбушни еластични појас са отвором за стому 143 серијски производ

101 Стални - Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама 
са испустом

10111 урин катетер  – силикон (количина за три 
месеца) 1 x 2 ком.

10112 урин катетер - латекс (количина за месец 
дана) 1 x 3 ком.

10120 урин кесе  – пластика (количина за месец 
дана) 1 x 10 ком.

10130 урин кесе  – пластика (количина за три 
месеца) 1х30 ком.

144 Урин катетер за једнократну употребу: (без урин 
кеса)

14411 ПВЦ катетер - серијски производ до 60 ком. месечно
14412 лумбрификовани катетер - серијски производ до 60 ком. месечно

145 Уринарни кондом са урин кесама са испустом 14510 уринарни кондом - серијски производ 1х30 ком.
14520 урин кесе - пластика 1х15 ком.

102 Пелене

10210 серијски производ - мале (од 11 до-25kg)

До 60 ком. месечно; 
моћ упијања најмање 700 g према MDS 1/93 
сертификату; Брзина упијања минимално 
4 ml/s према MDS 1/93 сертификату.
Испуштање течности максимално 2 g према 
MDS 1/93 сертификату. Анатомски облик. 
Индикатор влажности    

10211 серијски производ - мале (од 15 до 30kg)

До 60 ком. месечно; 
моћ упијања најмање 700 g према MDS 1/93 
сертификату; Брзина упијања минимално 
4 ml/s према MDS 1/93 сертификату.
Испуштање течности максимално 2 g према 
MDS 1/93 сертификату. Анатомски облик. 
Индикатор влажности    

10212 серијски производ - средње (од 30 до 40kg)

До 60 ком. месечно;
-моћ упијања најмање 900 g према MDS 1/93 
сертификату; Брзина упијања минимално 
4 ml/s према MDS 1/93 сертификату. 
Испуштање течности максимално 2 g према 
MDS 1/93 сертификату. Анатомски облик. 
Индикатор влажности

10213 серијски производ - велике (од 40 до 70kg)

До 60 ком. месечно; 
-моћ упијања најмање 1100 g према MDS 1/93 
сертификату; Брзина упијања минимално 
4 ml/s према MDS 1/93 сертификату. 
Испуштање течности максимално 2 g према 
MDS 1/93 сертификату. Анатомски облик. 
Индикатор влажности

10214 серијски производ - екстравелике (преко 
70kg)

До 60 ком. месечно;
-моћ упијања најмање 1100 према MDS 1/93 
сертификату. Брзина упијања минимално 
4 ml/s према MDS 1/93 сертификату. 
Испуштање течности максимално 2 g према 
MDS 1/93 сертификату. Анатомски облик. 
Индикатор влажности
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212 Улошци за инконтиненцију 21210 Серијски производ

до 60 ком. месечно; Моћ упијања за жене 
минимално 500 g, за мушкарце  минимално 
250 g  према MDS 1/93 сертификату. Брзина 
упијања минимално 4 ml/s према MDS 
1/93 сертификату. Испуштање течности 
максимално 2 g према MDS 1/93 сертификату. 
Анатомски облик. Индикатор влажности.

214 Хиподермална игла 21410 серијски производ -  21G; 0,8x38mm 
(месечно) до 400 ком.

146 Пен шприц 146 серијски ппроизвод 1х1

147 Игле за пен шприц
14710 серијски производ (месечно) 30 ком.
14720 серијски производ (месечно) 60 ком.
14750 серијски производ (месечно) до 30 ком.

148 Урин тест траке за окуларно очитавање шећера и 
ацетона у урину

14810 серијски производ (количина за три месеца) 50 ком.

14820 серијски - производ (количина за шест 
месеци) 50 ком.

149 Апарат за самоконтролу нивоа шећера у крви 149 серијски производ 1х1

216 Апарат за самоконтролу нивоа шећера у крви са 
говорним софтвером 216 серијски производ 1х1

150 Тест траке за апарат (са или без ланцета)

15010 серијски производ  – траке (месечно) 150 ком.
15020 серијски производ  – траке (месечно) 100 ком.
15030 серијски производ  – траке (месечно) 50 ком.

15040 серијски производ  – траке (количина за три 
месеца) 50 ком.

15021 серијски производ  – ланцете (месечно) 50-150 ком.
15022 Уметак за аутоматску ланцету (ланцетар) до 30 ком.

217
Тест траке за апарат (са или без ланцета) за апарат 
за мерење нивоа шећера у крви са говорним 
софтвером

21710 серијски производ  – траке (месечно) 150 ком.
21720 серијски производ  – траке (месечно) 100 ком.
21730 серијски производ  – траке (месечно) 50 ком.

21740 серијски производ  – траке (количина за три 
месеца) 50 ком.

27021 серијски производ  – ланцете (месечно) 50-150 ком.
21722 Уметак за аутоматску ланцету (ланцетар) до 30 ком.

104 Спољна портабилна инсулинска пумпа 10410 серијски производ 1х1

152 Потрошни материјал за спољну портабилну 
инсулинску пумпу

15210 катетери  – серијски производ 1х10 (месечно)
15220 шприцеви  – серијски производ 1х10 (месечно)

4. Очна помагала

Шифра Назив помагала Шифра дела 
или помагала

Технички елементи
Делови Стандард

1 2 3 4.1 4.2

105 Рам за наочаре 105 серијски производ са крилцима оквира - 
ојачан пластика/метал

154 Пластична стакла за корекцију вида (органска) 

15411 до ±2Д пластика
15412 преко +2Д - ±5Д пластика
15413 ±5Д - ±8Д пластика
15414 ±8Д - ±10Д пластика
15415 ±10Д - ±12Д пластика
15417 ±12Д - +14Д пластика
15416 ±14Д - ±16Д пластика
15421 до ±2Д/2 торус  пластика
15422 ±2Д - ±5Д/2 торус  пластика
15423 ±5Д - +8Д/2 торус  пластика
15424 ±8Д - ±10Д/2 торус  пластика
15425 ±10Д - ±12Д/2 торус  пластика
15426 ±12Д - ±14Д/2 торус  пластика
15427 ±14 - ±16Д/2 торус  пластика
15431 до ±2Д/4 торус  пластика
15432 ±2Д - ±5Д/4 торус  пластика
15433 ±5Д-±8Д/4 торус  пластика
15434 ±8Д - ±10Д/4 торус  пластика
15435 ±10Д -±12Д/4 торус  пластика
15436 +12Д - ±14Д/4 торус  пластика
15437 ±14Д - +16Д/4 торус  пластика
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155 Лентикуларна стакла

15511 ±8Д - ±13Д пластика
15512 ±13Д - ±20Д пластика
15513 ±20Д - ±30Д пластика
15521 +8Д - +13Д/4 торус  стекло
15522 + 13Д - +18Д/4 торус  стакло
15523 преко ± 18Д/4 торус  стакло
15531 +8Д - +13Д сферна пластична
15532 ±13Д - ±18Д сферна пластична
15541 ±8Д - +13Д/4 торус  пластична
15542 ±13Д - ±18Д/4 торус  пластична

156 Призма - фолија 156 серијски производ фолија на стаклу без диоптрије

106 Телескопске наочаре - наочаре са специјалним 
системом сочива 106 серијски производ систем сочива

107 Тврда контактна сочива 107 серијски производ силикон - 2 x 1

157 Гаспермеабилна (гаспропустљива) контактна 
сочива 157 серијски производ пластика - 2 x 1

158 Мека контактна сочива 158 серијски производ желатин - 2 x 1
159 Терапеутска контактна сочива 159 серијски производ желатин - 2 x 1
108 Пуна (потпуна) очна протеза 108 индивидуална израда акрилат
160 Љуспаста очна протеза 160 индивидуална израда акрилат

161 Привремена, прва протеза за формирање очне 
дупље 161 серијски производ акрилат

Одржавање очних помагала
1. Сервисирање очних протеза ван гарантног рока
S02 Полирање очних протеза једанпут годишње 10811; 10812; 10813
Тифлотехничка помагала
109 Брајева писаћа машина 109 серијски производ
162 Репродуктор 162 серијски производ

163 Брајев сат за слепе џепни 163 џепни сат - серијски производ Сат са казаљкама са заштитним поклопцем, 
тактилним (рељефним) ознакама

182 Брајев сат за слепе ручни 182 ручни сат - серијски производ Сат са казаљкама са заштитним поклопцем, 
тактилним (рељефним) ознакама

164 Наочаре са тамним стаклима од пластичне масе 164 серијски производ пластика
165 Бели штап за слепе 165 серијски производ на расклапање метал
183 Ултразвучни штап 183 серијски производ
189 Говорни софтвер за српски језик за слепа лица 189 серијски производ

5. Слушна помагала

Шифра Назив помагала Шифра дела 
или помагала

Технички елементи
Делови Стандард

1 2 3 4.1 4.2

167 Слушни апарат уграђен у наочаре за коштану 
спроводљивост 167 апарат - серијски производ

186 Слушни апарат уграђен на рајф за коштану 
спроводљивост 186 апарат - серијски производ

187 Индивидуални уметак (олива) за ушни канал 187 уметак индивидуална израда по мери

185 Специјалне батерије за заушни процесор

185 серијски производ према врсти заушног 
процесора 

месечно замена (на 3 дана: 30 ком.; на 4 дана: 
21 ком.; на 5 дана: 18 ком.)

18510 серијски производ према врсти заушног 
процесора 2 ком. годишње пуњиве батерије 

213 Заушни процесор за кохлеарни имплант 213 серијски производ 

191 Заушни слушни апарат (иза уха) - дигитални за 
децу до 18 година (са најмање 4 канала независног 
појачања и минимално 2 програма)

19111 апарат за оштећење слуха од 40-70 ДБ са 
уметком, цевчицом и батеријама комплет

19112 апарат за оштећење слуха од 71-90 ДБ са 
уметком, цевчицом и батеријама комплет

16113 апарат за оштећење слуха преко 90 ДБ са 
уметком, цевчицом и батеријама комплет

192
Заушни слушни апарат (иза уха) - базни дигитални 
за лица старија од 18 година (са најмање 2 канала 
независног појачања)

19211 апарат за оштећење слуха од 40-65 ДБ са 
уметком, цевчицом и батеријама комплет

19212 апарат за оштећење слуха од 66-90 ДБ са 
уметком, цевчицом и батеријама комплет

19213 апарат за оштећење слуха преко 90 ДБ са 
уметком, цевчицом и батеријама комплет

Одржавање слушних помагала
1. Замена дела слушног помагала после гарантног рока
А67 Замена индивидуалног уметка за ушни канал 187



8. март 2017. Број 19 149
6. Помагала за омогућавање гласа и говора

Шифра Назив помагала Шифра дела 
или помагала

Технички елементи
Делови Стандард

1 2 3 4.1               4.2

111 Електроларингс  – Апарат за омогућавање гласа и 
говора (са две батерије и пињачем за батерије)

11110 помагало за гласни говор  – серијски производ 1х1
11120 акумулаторска батерија (2 ком.) 1х2
11130 пуњач акумулатора  – серијски производ 1х1

218 Овлаживач ваздуха  – измењивач влажности и 
топлоте са адхезивом

21810
серијски призвод  – овлаживач ваздуха  – 
измењивач влажности и топлоте - паковање 
од 30 комада

1х1

21820 серијски производ - адхезив 1x1

219 Додатaк за туширање са адхезивом
21910 серијски производ - додатaк за туширање 1х1
21920 серијски производ - адхезив 1x1

Одржавање помагала за омогућавање гласа и говора
1. Замена дела помагала за омогућавање гласа и говора после гарантног рока
А68 Замена батерија (2 ком.) на 2 године 11120

7. Стоматолошке надокнаде

Шифра Назив помагала Шифра дела 
или помагала

Технички елементи
Делови Стандард

1 2 3 4.1               4.2

112 Парцијална акрилатна протеза са базом до 10 зуба
11213 индивидуална израда протезе горње вилице 

по мери од 10 зуба акрилат; жица/метал; акрилатни зуби

11214 индивидуална израда протезе доње по мери 
до 10 зуба акрилат; жица/метал; акрилатни зуби

168 Парцијална акрилатна протеза са базом преко 10 
зуба

16813 индивидуална израда протезе горње вилице 
преко 10 зуба по мери акрилат; жица/метал; акрилатни зуби

16814 индивидуална израда протезе доње по мери 
преко 10 зуба акрилат; жица/метал; акрилатни зуби

169 Тотална протеза за горњу вилицу 169 индивидуална израда тоталне протезе по 
мери за горњу вилицу акрилат; акрилатни зуби

170 Тотална протеза за доњу вилицу 170 индивидуална израда тоталне протезе по 
мери за доњу вилицу акрилат; акрилатни зуби

113 Активни покретни ортодонтски апарат 113 индивидуална израда по мери акрилат; жица/метал; шраф
171 Функционални ортодонтски апарат 171 индивидуална израда по мери акрилат; жица/метал; шраф
194 Вестибуларна плоча 194 индивидуална израда по мери акрилат; жица/метал
195 Делерова маска 195 серијски производ метал/пластика

Стоматолошке надокнаде код урођених или стечених аномалија орофацијалног система

196

Фиксни ортодонтски апарат у оквиру 
преоперативног и постоперативног третмана код 
особа са урођеним и теже стеченим деформацијама 
лица и вилица

196 серијски производ метал

197

Фиксни ортодонтски апарат у оквиру 
преоперативног и постоперативног третмана са 
оперисаним расцепима усне, алвеоларног гребена 
и непца

197 серијски производ метал

114 Тотална протеза за горњу вилицу 114 индивидуална израда тоталне протезе по 
мери за горњу вилицу акрилат; акрилатни зуби

172 Тотална протеза за доњу вилицу 172 индивидуална израда тоталне протезе по 
мери за доњу вилицу акрилат; акрилатни зуби

173 Парцијална акрилатна протеза 173 индивидуална израда по мери акрилат; жица/метал; акрилатни зуби
174 Стимулатор 174 индивидуална израда по мери акрилат; жица/метал
175 Обтуратор протезе за урођене аномалије 175 индивидуална израда по мери акрилат; жица/метал; акрилатни зуби
176 Привремена обтуратор протеза 176 индивидуална израда по мери акрилат; жица/метал; акрилатни зуби
177 Дефинитивна обтуратор протеза 177 индивидуална израда по мери акрилат: жица/метал; акрилатни зуби

Одржавање стоматолошких надокнада
1. Поправка стоматолошких надокнада по истеку гарантног рока

Р17 Лепљење испалог зуба у горњој мобилној 
парцијалној акрилатној протези 11221

Р18 Лепљење испалог зуба у доњој мобилној 
парцијалној акрилатној протези 11222

Р19 Лепљење поломљене базе горње мобилне 
парцијалне акрилатне протезе 11221; 16811

Р20 Лепљење поломљене базе доње мобилне 
парцијалне акрилатне протезе 11212; 16812

Р21 Лепљење испалог зуба у горњој мобилној тоталној 
протези 16920

Р22 Лепљење испалог зуба у доњој мобилној тоталној 
протези 17020

Р23 Лепљење поломљене базе горње мобилне тоталне 
протезе 16910

Р24 Лепљење поломљене базе доње мобилне тоталне 
протезе 17010

Р25 Репаратура ортодонског апарата са отиском 113; 171
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СПИ САК ПО МА ГА ЛА КО ЈА СЕ ПРО ПИ СУ ЈУ  
НА ОБРА СЦУ ЗА ПРО ПИ СИ ВА ЊЕ, ОДР ЖА ВА ЊЕ  

И РЕ МОНТ ПО МА ГА ЛА И НА ЛЕ КАР СКОМ РЕ ЦЕП ТУ

1. По ма га ла ко ја се про пи су ју на обра сцу за про пи си ва ње, 
одр жа ва ње и ре монт по ма га ла

001 Естет ска про те за ша ке
002 По дла кат на (тран сра ди јал на) естет ска про те за (па сив на)
003 По дла кат на (тран сра ди јал на) ег зо ске лет на ме ха нич ка 

про те за са угра ђе ном ша ком (рад на - функ ци о нал на про те за)
004 По дла кат на (тран сра ди јал на) ми о е лек трич на про те за
005 Над ла кат на (тран сху ме рал на) естет ска про те за
006 Над ла кат на (тран сху ме рал на) ег зо ске лет на - ме ха нич ка 

про те за с ме ха нич ким згло бом (рад на-функ ци о нал на)
007 Над ла кат на (тран сху ме рал на) ен до ске лет на ме ха нич ка 

про те за са спољ ним ла кат ним згло бом (рад на - функ ци о нал на)
008 Ме ха но е лек трич на над ла кат на (тран сху ме рал на) про те за 

(Хи брид на)
009 Естет ска про те за по сле дез ар ти ку ла ци је ра ме на
012 Про те за по сле де ли мич не ам пу та ци је сто па ла по Шо пар-

ту и Лис фран ку (Цхо парт, Лис франц)
013 Пот ко ле на про те за по сле ам пу та ци је сто па ла по Сај му 

(Сyме)
014 Пот ко ле на (тран сти би јал на) ег зо ске лет на пла стич на про-

те за (функ ци о нал на)
119 Пот ко ле на (тран сти би јал на) ен до ске лет на про те за (функ-

ци о нал на)
120 Про те за по сле дез ар ти ку ла ци је ко ле на ен до ске лет на 

(функ ци о нал на)
121 Нат ко ле на (тран сфе мо рал на) ен до ске лет на про те за 

(функ ци о нал на)
122 Про те за по сле дез ар ти ку ла ци је ку ка ен до ске лет на (функ-

ци о нал на)
029 Ор то за за ра ме и ла кат - ми те ла за ста би ли за ци ју
030 Ор то за за ра ме и ла кат са згло бом у лак ту, за тва ра чем у 

ви ше по ло жа ја и су спен зиј ском тра ком 
034 Oрт оза за ла кат, руч ни зглоб и ша ку за ста би ли за ци ју - 

пла стич на (ста тич ка)
036 Ор то за за руч ни зглоб функ ци о нал на
042 Пот ко ле на пла стич на ор то за са по сте ри ор ном ши ном и 

та бан ским про ду жет ком - зглоб на
043 Ор то за за сто па ло и гле жањ пе ро не ал на - че лич на са ор-

то пед ском ци пе лом по ме ри
044 Нат ко ле ни апа рат отво ре ног ти па од че лич ног ли ма са 

ор то пед ском ци пе лом по ме ри
045 Нат ко ле на пла стич на ор то за са та бан ским про ду жет ком 

и згло бом за по зи ци о ни ра ње 
200 Апа рат за ега ли за ци ју до њих екс тре ми те та (Штуц апа рат)
047 Ко рек тив ни апа рат за ко ле но са ре гу ла ци јом ко ле на „О” 

или „Х” (ди на мич ки)
048 Ор то за за ку ко ве - ди на мич ка
049 Ор то за за кук, ко ле но, скоч ни зглоб и сто па ло - дво зглоб на
050 Ор то за за кук, ко ле но, скоч ни зглоб и сто па ло  – тро зглоб на
052 Апа рат за ко рек ци ју сто па ла по Де нис Бра у ну (De nis 

Brown)
124 До ко ле ни апа рат са Пер штејн згло бом у ве зи са ор то пед-

ском ци пе лом
125 Ви со ки апа рат са пел вич ним по ја сом, коч ни цом на ис-

кљу че ње у ку ку и ко ле ну и Пер штејн згло бом у ве зи са ор то пед-
ском ци пе лом

054 Апа рат за иш ча ше не ку ко ве по Па вли ку (Па вли ко ви ре-
мен чи ћи)

055 Ор то за за де чи ји кук аб дук ци о на, ста би ли за ци о на
056 Атлан та апа рат-ор то за 
061 То мас краг на - јед но дел на
062 То мас краг на - дво дел на
064 Цер ви кал на ор то за по Ро џер су (екс тен зи о на)
067 ТЛСО са три тач ке ослон ца
068 ТЛСО ди на мич ка  – ко рек тив на
071 ЛСО ста би ли за ци о на ор то за
201 Pec tus ca ri na tum апа рат
073 Ор то пед ске ци пе ле са уло шци ма
074 Ор то пед ске ци пе ле за па ре тич но или па ра ли тич но сто-

па ло

209 Ор то пед ске ци пе ле за Ta li pes equ i nes и Ta li pes equ i no va rus
077 Ор то пед ске ци пе ле за elep han ti a sis
202 Ин ва лид ска ко ли ца на руч ни по гон за са мо стал ну упо-

тре бу и за осо бу код ко ја ни је у мо гућ но сти да са мо стал но оба вља 
ак тив но сти сва ко днев ног жи во та

203 Ин ва лид ска ко ли ца на руч ни по гон за са мо стал ну упо-
тре бу и за осо бу код ко ја ни је у мо гућ но сти да са мо стал но оба вља 
ак тив но сти сва ко днев ног жи во та  – оја ча на

204 Ин ва лид ска ко ли ца на руч ни по гон јед ном ру ком за са-
мо стал ну упо тре бу са по го ном на по лу гу

205 Ин ва лид ска ко ли ца на руч ни по гон јед ном ру ком за са-
мо стал ну упо тре бу са по го ном на по лу гу  – оја ча на

128 Ин ва лид ска ко ли ца на руч ни по гон (ла га на ак тив на) 
129 Ин ва лид ска ко ли ца са на ги бом се ди шта до 30 сте пе на
207 Де чи ја ин ва лид ска ко ли ца за са мо стал ну упо тре бу и осо-

бу ко ја ни је у мо гућ но сти да са мо стал но оба вља ак тив но сти сва-
ко днев ног жи во та

083 То а лет на ко ли ца
084 Елек тро мо тор на ин ва лид ска ко ли ца (са 2 аку му ла то ра и 

пу ња чем аку му ла то ра) 
086 Ан ти де ку би тус ја стук за ин ва лид ска ко ли ца
091 Ста лак за хо да ње (хо да ли ца) са че ти ри но ге
131 Ста лак за хо да ње (хо да ли ца) са че ти ри точ ка и пот па зу-

шним ослон цем
132 Ста лак за хо да ње (хо да ли ца) са два точ ка и две но ге
095 Ан ти де ку би тус ду шек
098 Елек трич ни ин ха ла тор са ма ском
100 Диск под ло га са ке са ма за иле о сто му - за пр во про пи си-

ва ње
136 Са мо ле пљи ви јед но дел ни ком плет за иле о сто му - за пр во 

про пи си ва ње
137 Диск под ло га са ке са ма за ко ло сто му - за пр во про пи си-

ва ње
138 Са мо ле пљи ви јед но дел ни ком плет за ко ло сто му - за пр во 

про пи си ва ње
139 Диск под ло га са ке са ма за уро сто му - за пр во ро пи си ва ње
140 Са мо ле пљи ви јед но дел ни ком плет за уро сто му - за пр во 

про пи си ва ње
099 Кон цен тра тор ки се о ни ка про то ка 2-3 l/min (ки се о нич ки  

кон цен тра тор)
211 Вен ти ла тор за не ин ва зив ну вен ти ла ци ју (NIV)
215 Вен ти ла тор за не ин ва зив ну вен ти ла ци ју (NIV)  – 24 са та
102 Пе ле не  – за пр во про пи си ва ње
212 Уло шци за ин кон ти нен ци ју  – за пр во про пи си ва ње
146 Пен шприц
149 Апа рат за са мо кон тро лу ни воа ше ће ра у кр ви 
216 Апа рат за са мо кон тро лу ни воа ше ће ра у кр ви са го вор-

ним софт ве ром
150 Тест тра ке за апа рат (са или без лан це та)  – за пр во про-

пи си ва ње 
217 Тест тра ке (са или без лан це та) за апа рат за ме ре ње ни воа 

ше ће ра у кр ви са го вор ним софт ве ром  – за пр во про пи си ва ње
104 Спољ на пор та бил на ин су лин ска пум па
152 По тро шни ма те ри јал за спољ ну пор та бил ну ин су лин ску 

пум пу
106 Те ле скоп ске на о ча ре - на о ча ре са спе ци јал ним си сте мом 

со чи ва 
107 Твр да кон такт на со чи ва
157 Га спер ме а бил на (га спро пу стљи ва) кон такт на со чи ва
158 Ме ка кон такт на со чи ва
159 Те ра пе ут ска кон такт на со чи ва
108 Пу на (пот пу на) оч на про тез
160 Љу спа ста оч на про те за
161 При вре ме на, пр ва про те за за фор ми ра ње оч не ду пље
109 Бра је ва пи са ћа ма ши на
162 Ре про дук тор
163 Бра јев сат за сле пе џеп ни
182 Бра јев сат за сле пе руч ни
183 Ул тра звуч ни штап
191 За у шни слу шни апа рат (иза уха) - ди ги тал ни за де цу до 

18 го ди на (са нај ма ње 4 ка на ла не за ви сног по ја ча ња и ми ни мал но  
2 про гра ма)

192 За у шни слу шни апа рат (иза уха) - ба зни ди ги тал ни за ли-
ца ста ри ја од 18 го ди на (са нај ма ње 2 ка на ла не за ви сног по ја ча ња)
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167 Слу шни апа рат угра ђен у на о ча ре за ко шта ну спро во-

дљи вост
186 Слу шни апа рат угра ђен на рајф за ко шта ну спро во дљи-

вост
187 И нди ви ду ал ни уме так (оли ва) за ушни ка нал
213 За у шни про це сор за ко хле ар ни им план тат
111 Елек тро ла рингс - апа рат за омо гу ћа ва ње гла са и го во ра 

(са 2 ба те ри је и пу ња чем за ба те ри је)
218 Овла жи вач ва зду ха  – из ме њи вач вла жно сти и то пло те са 

ад хе зи вом
219 До да так за ту ши ра ње са ад хе зи вом
112 Пар ци јал на акри лат на про те за са ба зом до 10 зу ба
168 Пар ци јал на акри лат на про те за са ба зом пре ко 10 зу ба
169 То тал на про те за за гор њу ви ли цу
170 То тал на про те за за до њу ви ли цу
113 Ак тив ни по крет ни ор то донт ски апа рат
171 Функ ци о нал ни ор то донт ски апа рат
194 Ве сти бу лар на пло ча
195 Де ле ро ва ма ска
196 Фик сни ор то дон ски апа рат у окви ру пре о пе ра тив ног и 

по сто о пе ра тив ног трет ма на код осо ба са уро ђе ним и те же сте че-
ним де фор ма ци ја ма ли ца и ви ли ца

197 Фик сни ор то дон ски апа рат у окви ру пре о пе ра тив ног и 
по сто о пе ра тив ног трет ма на са опе ри са ним рас пе ци ма усне, ал ве о-
лар ног гре бе на и неп ца

114 То тал на про те за за гор њу ви ли цу
172 То тал на про те за за до њу ви ли цу
173 Пар ци јал на акри лат на про те за
174 Сти му ла тор
175 Об ту ра тор про те зе за уро ђе не ано ма ли је
176 При вре ме на об ту ра тор про те за
177 Де фи ни тив на об ту ра тор про те за
010 На вла ка за па тр љак (над ла кат на или по дла кат на)
020 На вла ка за па тр љак (пот ко ле на-нат ко ле на)
011 Ела стич ни за вој
021 Ела стич ни за вој
023 Спољ на про те за за дој ку
210 Груд њак за спољ ну про те зу за дој ку
214 Пе ри ка
087 Др ве не пот па зу шне шта ке на по де ша ва ње
089 Ме тал ни штап за хо да ње са 3 или 4 тач ке ослон ца
090 Ме тал ни ор то пед ски штап са кри ви ном 
190 Ме тал не по дла кат не шта ке
208 По јас за фе мо рал ну или ин гви нал ну ки лу (јед но стра ни 

или обо стра ни)
135 По јас за тр бу шну ки лу
097 Ен до тра хе ал на ка ни ла ме тал на (2 ко ма да)
188 Ен до тра хе ал на ка ни ла пла стич на (2 ко ма да)
105 Рам за на о ча ре
154 Пла стич на ста кла за ко рек ци ју ви да (ор ган ска)
155 Лен ти ку лар на ста кла
156 При зма  – фо ли ја
164 На о ча ре са там ним ста кли ма од пла стич не ма се
165 Бе ли штап за сле пе
185 Спе ци јал не ба те ри је за за у шни про це сор
189 Го вор ни софт вер за срп ски је зик за сле па ли ца

2. По ма га ла ко ја се про пи су ју на ле кар ском ре цеп ту

141 Кре ма за не гу сто ме
220 Спреј за не гу сто ме
142 Па ста за ис пу не ожиљ них не рав ни на 
193 Си ли кон ски упи ја ју ћи фла стер
143 Тр бу шни ела стич ни по јас са отво ром за сто му
101 Стал ни - Фо ли (Fo ley) урин ка те тер са урин ке са ма са 

ис пу стом
144 Урин ка те тер за јед но крат ну упо тре бу (без урин ке са)
145 Ури нар ни кон дом са урин ке са ма са ис пу стом
102 Пе ле не
212 Уло шци за ин кон ти нен ци ју
214 Хи по дер мал на игла
147 Игле за пен шприц
148 Урин тест тра ке за оку лар но очи та ва ње ше ће ра и аце то на 

у ури ну 

100 Диск под ло га са ке са ма за иле о сто му
136 Са мо ле пљи ви јед но дел ни ком плет за иле о сто му
137 Диск под ло га са ке са ма за ко ло сто му
138 Са мо ле пљи ви јед но дел ни ком плет за ко ло сто му
139 Диск под ло га са ке са ма за уро сто му
140 Са мо ле пљи ви јед но дел ни ком плет за уро сто му 
150 Тест тра ке за апа рат (са или без лан це та)
152 По тро шни ма те ри јал за спољ ну пор та бил ну ин су лин ску 

пум пу
217 Тест тра ке (са или без лан це та) за апа рат за ме ре ње ни воа 

ше ће ра у кр ви са го вор ним софт ве ром 

СПИ САК ПО МА ГА ЛА ЗА КО ЈА ЈЕ ПРО ПИ СА НО  
ОДР ЖА ВА ЊЕ И РЕ МОНТ ПО МА ГА ЛА

I Сер ви си ра ње по ма га ла

Сер вис ин ва лид ских ко ли ца
S01 Сер вис ин ва лид ских ко ли ца 
Сер вис оч них по ма га ла
S02 По ли ра ње оч них про те за
Сер вис вра ће них ин ва лид ских ко ли ца
S03 Сер вис вра ће них ин ва лид ских ко ли ца 
Сер вис кон цен тра то ра ки се о ни ка
S04 Сер вис кон цен тра то ра ки се о ни ка 
Сер вис вра ће ног кон цен тра то ра ки се о ни ка
S05 Сер вис вра ће ног кон цен тра то ра ки се о ни ка 
Сер вис вен ти ла то ра за не ин ва зив ну вен ти ла ци ју (NIV)
S06 Сер вис вен ти ла то ра за не ин ва зив ну вен ти ла ци ју (NIV)  
Сер вис вра ће ног вен ти ла то ра за не ин ва зив ну вен ти ла ци ју 

(NIV)
S07 Сер вис вра ће ног вен ти ла то ра за не ин ва зив ну вен ти ла ци-

ју (NIV) 
Сер вис вен ти ла то ра за не ин ва зив ну вен ти ла ци ју (NIV)  – 24 h
S08 Сер вис вен ти ла то ра за не ин ва зив ну вен ти ла ци ју (NIV)  – 

24 h  
Сер вис вра ће ног вен ти ла то ра за не ин ва зив ну вен ти ла ци ју 

(NIV)  – 24 h
S09 Сер вис вра ће ног вен ти ла то ра за не ин ва зив ну вен ти ла ци-

ју (NIV)  – 24 h

II По прав ка по ма га ла

По прав ка про те за за гор ње екс тре ми те те 
Р01 Ко рек ци ја ле жи шта про те зе (пла сти ка, ко жа, др во) 
Р02 Бан да жа над ла кат не про те зе 
Р03 Бан да жа по дла кат не про те зе 
Р04 Оправ ка ме ха нич ке ша ке 
Р05 Оправ ка ми о е лек трич не по дла кат не про те зе 
Р06 Оправ ка ме ха но е лек трич не над ла кат не про те зе 
Р07 Оправ ка ме ха но е лек трич не над ла кат не ме ха нич ке про те зе
По прав ка про те за за до ње екс тре ми те те 
Р08 Ко рек ци ја ле жи шта
Р09 Оправ ка у згло бу ку ка, ко ле на и сто па ла
Р10 Ко рек ци ја ви си не про те зе
Р11 Ла ми на ци ја над ко ле них про те за
Р12 Ла ми на ци ја под ко ле них про те за
Р13 Ко рек ци ја ко змет ске обло ге код ен до ске лет них про те за
По прав ка ин ва лид ских ко ли ца 
Р14 По прав ка коч ни це
Р15 По прав ка ко манд не па ли це код елек тро мо тор них ко ли ца 
Р16 По прав ка мо то ра елек тро мо тор них ко ли ца
По прав ка вра ће них ин ва лид ских ко ли ца
P25 По прав ка пред ње пу не гу ме
P26 По прав ка пред њег точ ка
P27 По прав ка зад ње спољ не гу ме
P28 По прав ка зад ње уну тра шње гу ме
P29 По прав ка зад њег точ ка
P30 По прав ка ви љу шке пред њег точ ка
P31 По прав ка се ди шта за ин ва лид ска ко ли ца
P32 По прав ка на сло на за ин ва лид ска ко ли ца
P33 По прав ка коч ни це за ин ва лид ска ко ли ца
P34 По прав ка на сло на за гла ву
P35 По прав ка се ди шта та па ци ра ног код ин ва лид ских ко ли ца 

са на ги бом се ди шта до 30 сте пе ни
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P36 По прав ка пе ло те
P37 По прав ка си гур но сног ка и ша
P38 По прав ка ин ста ла ци је на елек тро мо тор ним ко ли ци ма
P39 По прав ка пре ки да ча на упра вљач кој ку ти ји за елек тро-

мо тор на ко ли ца
P40 По прав ка ко манд не па ли це за елек тро мо тор на ко ли ца
P41 По прав ка коч ни це за елек тро мо тор на ко ли ца
P42 По прав ка чет ки це мо то ра
P43 По прав ка ра ма ко ли ца
По прав ка сто ма то ло шких на док на да 
Р17 Ле пље ње ис па лог зу ба у гор њој мо бил ној пар ци јал ној 

акри лат ној про те зи 
Р18 Ле пље ње ис па лог зу ба у до њој мо бил ној пар ци јал ној 

акри лат ној про те зи 
Р19 Ле пље ње по ло мље не ба зе гор ње мо бил не пар ци јал не 

акри лат не про те зе
Р20 Ле пље ње по ло мље не ба зе до ње мо бил не пар ци јал не 

акри лат не про те зе 
Р21 Ле пље ње ис па лог зу ба у гор њој мо бил ној то тал ној про-

те зи 
Р22 Ле пље ње ис па лог зу ба у до њој мо бил ној то тал ној про-

те зи 
Р23 Ле пље ње по ло мље не ба зе гор ње мо бил не то тал не про-

те зе
Р24 Ле пље ње по ло мље не ба зе до ње мо бил не то тал не про те зе
P25 Ре па ра ту ра ор то дон ског апа ра та са оти ском

III За ме на де ла по ма га ла

За ме на де ла про те зе за гор ње екс тре ми те те 
А01 За ме на пла стич ног ле жи шта на над ла кат ној про те зи 
А04 За ме на пла стич ног ле жи шта на по дла кат ној про те зи 
А07 За ме на над ла кат не су спен зи је 
А08 За ме на по дла кат не су спен зи је 
А09 За ме на ла кат ног згло ба 
А10 За ме на руч ног згло ба 
А11 За ме на естет ске ша ке 
А12 За ме на рад не ша ке
А13 За ме на естет ске ру ка ви це 
А14 За ме на ми о е лек трич не ша ке
За ме на де ла про те зе за до ње екс тре ми те те 
А15 За ме на пла стич ног ле жи шта на над ко ле ној про те зи 
А16 За ме на др ве ног ле жи шта на над ко ле ној про те зи 
А17 За ме на ко жног ле жи шта на над ко ле ној про те зи 
А18 За ме на пла стич ног ле жи шта на пот ко ле ној про те зи
А21 За ме на згло ба ку ка 
А22 За ме на дез ар ти ку ла ци о ног ко ле на 
А23 За ме на ко ле ног згло ба јед но о со вин ског 
А24 За ме на ко ле ног згло ба јед но о со вин ског са фрик ци јом 
А26 За ме на ко ле ног згло ба че тво ро о со вин ског 
А27 За ме на скоч ног згло ба 
А28 За ме на сто па ла (пла сти ка) 
А29 За ме на над ко ле не су спен зи је 
А30 За ме на под ко ле не су спен зи је
А31 За ме на ко змет ске обло ге код ен до ске лет не над ко ле не 

про те зе 
А32 За ме на ко змет ске обло ге код ен до ске лет не пот ко ле не 

про те зе
А33 За ме на адап тил ног флек си бил ног умет ка код уз ду жно 

овал ног ле жи шта на нат ко ле ној ен до ске лет ној про те зи 
А69 За ме на те пе фон ског умет ка у пот ко ле ној про те зи
За ме на де ла ор то зе 
А34 За ме на згло ба лак та 
А35 За ме на су спен зиј ске тра ке 
А36 За ме на згло ба ко ле на 
А37 За ме на скоч ног згло ба 
А38 За ме на згло ба ку ка 
А39 За ме на Пер штејн згло ба 
А40 За ме на ши на 
А41 За ме на за тва ра ча за ор то зу
За ме на де ла ин ва лид ских ко ли ца 
А42 За ме на пред ње пу не гу ме 
А43 За ме на пред њег точ ка 
А44 За ме на зад ње спољ не гу ме 

А45 За ме на зад ње уну тра шње гу ме 
А46 За ме на зад њег точ ка 
А47 За ме на ви љу шке пред њег точ ка 
А48 За ме на се ди шта за ин ва лид ска ко ли ца 
А49 За ме на на сло на за ин ва лид ска ко ли ца 
А50 За ме на коч ни ца за ин ва лид ска ко ли ца 
А51 За ме на на сло на за гла ву
А52 За ме на се ди шта та па ци ра ног код ин ва лид ских ко ли ца са 

на ги бом се ди шта до 30 сте пе ни
А53 За ме на пе ло те
А54 За ме на си гур но сног ка и ша
А55 За ме на ин ста ла ци ја на елек тро мо тор ним ко ли ци ма
А56 За ме на пре ки да ча на упра вљач кој ку ти ји за елек тро мо-

тор на ко ли ца
А57 За ме на ко манд не па ли це за елек тро мо тор на ко ли ца
A58 За ме на коч ни це за елек тро мо тор на ко ли ца
А63 За ме на чет ки це мо то ра
А64 За ме на аку му ла то ра за елек тро мо тор на ко ли ца
За ме на де ла на вра ће ним ин ва лид ским ко ли ци ма 
А74 За ме на пред ње пу не гу ме 
А75 За ме на пред њег точ ка 
А76 За ме на зад ње спољ не гу ме 
А77 За ме на зад ње уну тра шња гу ме 
А78 За ме на зад њег точ ка 
А79 За ме на ви љу шке пред њег точ ка 
А80 За ме на се ди шта за ин ва лид ска ко ли ца 
А81 За ме на на сло на за ин ва лид ска ко ли ца 
А82 За ме на коч ни ца за ин ва лид ска ко ли ца 
А83 За ме на на сло на за гла ву
А84 За ме на се ди шта та па ци ра ног код ин ва лид ских ко ли ца са 

на ги бом се ди шта до 30 сте пе ни
А85 За ме на пе ло те
А86 За ме на си гур но сног ка и ша
А87 За ме на ин ста ла ци ја на елек тро мо тор ним ко ли ци ма
А88 За ме на пре ки да ча на упра вљач кој ку ти ји за елек тро мо-

тор на ко ли ца
А89 За ме на ко манд не па ли це за елек тро мо тор на ко ли ца
A90 За ме на коч ни це за елек тро мо тор на ко ли ца
А91 За ме на чет ки це мо то ра
А92 За ме на аку му ла то ра за елек тро мо тор на ко ли ца
А93 За ме на ра ма ко ли ца
За ме на де ла на кон цен тра то ру ки се о ни ка 
А65 За ме на фил те ра на кон цен тра то ру ки се о ни ка 
А66 За ме на цре ва за до вод ки се о ни ка
За ме на де ла на вра ће ном кон цен тра то ру ки се о ни ка
А94 За ме на фил те ра на кон цен тра то ру ки се о ни ка 
А95 За ме на цре ва за до вод ки се о ни ка
А96 За ме на мо ле ку лар ног си та
А97 За ме на ком пре со ра
А98 За ме на се та за ре па ра ци ју ком пре со ра
А99 За ме на buz zer алар ма
А100 За ме на упра вач ке пло че
А101 За ме на О2 мо ни то ринг пло че
А102 За ме на при гу ши ва ча
А103 За ме на кон ден за то ра 
А104 За ме на оси гу ра ча 
А105 За ме на вен ти ла то ра
А106 За ме на број ча ни ка
А107 За ме на мре жног ка бла
А108 За ме на мре жног пре ки да ча
А109 За ме на блок вен ти ла
А110 За ме на шпул на вен ти ла
А111 За ме на flow me tra
А112 За ме на ре гу ла то ра
А113 За ме на ре зер во а ра
А114 За ме на ба те ри ја
А115 За ме на пре ки да ча (ни ског при ти ска, ви со ког при ти ска, 

тем пе ра тур ни пре ки дач)
А116 За ме на ре зо на то ра
За ме на де ла вен ти ла то ра за не ин ва зив ну вен ти ла ци ју (NIV)
А73 За ме на фил те ра 
А70 За ме на ма ске
А71 За ме на ба те ри је
А72 За ме на тур би не/мо то ра
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За ме на де ла на вра ће ном вен ти ла то ру за не ин ва зив ну 

вен ти ла ци ју (NIV)
А117 За ме на фил те ра (цр ни и бе ли фил тер)
А118 За ме на ма ске
А119 За ме на ин тер не ба те ри је
А120 За ме на тур би не  – ком плет са мем бра ном
А121 За ме на пред њег де ла ку ћи шта
А122 За ме на но са ча фил те ра
А123 За ме на ком пле та цре ва
А124 За ме на пе не за до њи део ку ћи шта
А125 За ме на ком плет них ка бло ва
А126 За ме на ка бла за узе мље ње
А127 За ме на ком пле та ба те ри ја
А128 За ме на CPU пло че
А129 За ме на вен ти ла то ра за уну тра шње хла ђе ње
А130 За ме на зад њег по клоп ца (из лаз ва зду ха за па ци јен та)
А131 За ме на зу ја ли це са ка блом
А132 За ме на PSU пло че
А133 За ме на ко мле та бра ва зад њег по клоп ца
А134 За ме на PGC пло ча
А135 За ме на па ци јент цре ва
За ме на де ла вен ти ла то ра за не ин ва зив ну вен ти ла ци ју 

(NIV) – 24 h
А136 За ме на фил те ра 
А137 За ме на ма ске
А138 За ме на ба те ри је
А139 За ме на тур би не/мо то ра
За ме на де ла на вра ће ном вен ти ла то ру за не ин ва зив ну 

вен ти ла ци ју (NIV) – 24 h
А140 За ме на фил те ра (цр ни и бе ли фил тер)
А141 За ме на ма ске
А142 За ме на ин тер не ба те ри је
А143 За ме на тур би не  – ком плет са мем бра ном
А144 За ме на пред њег де ла ку ћи шта
А145 За ме на но са ча фил те ра
А146 За ме на ка бла за узе мље ње
А147 За ме на ком пле та ба те ри ја
А148 За ме на CPU пло че
А149 За ме на вен ти ла то ра за уну тра шње хла ђе ње
А150 За ме на зу ја ли це са ка блом
А151 За ме на PSU пло че
А152 За ме на па ци јент цре ва
А153 За ме на ком пле та цре ва
А154 За ме на пе не за до њи део ку ћи шта
А155 За ме на ком плет них ка бло ва
А156 За ме на зад њег по клоп ца (из лаз ва зду ха за па ци јен та)

А157 За ме на ко мле та бра ва зад њег по клоп ца
А158 За ме на PGC пло ча
За ме на де ла код слу шних по ма га ла 
А67 За ме на ин ди ви ду ал ног умет ка за ушни ка нал
За ме на де ла код по ма га ла за омо гу ћа ва ње гла са и го во ра 
А68 За ме на ба те ри ја

IV Ре монт по ма га ла

R01 По дла кат на (тран сра ди јал на) ег зо ске лет на ме ха нич ка 
про те за са угра ђе ном ша ком (рад на-функ ци о нал на про те за) - за-
ме на ме ха нич ког згло ба са ро то ром, ме ха нич ке ша ке, су спен зи је и 
естет ске ру ка ви це

R02 Над ла кат на (тран сху ме рал на) естет ска про те за - за ме на 
естет ске ша ке и су спен зи је

R03 Над ла кат на (тран сху ме рал на) ег зо ске лет на - ме ха нич ка 
про те за са ме ха нич ким згло бом (рад на - функ ци о нал на) - за ме на 
ме ха нич ке ша ке, ро то ра и су спен зи је

R04 Над ла кат на (тран сху ме рал на) ен до ске лет на ме ха нич ка 
про те за са спољ ним ла кат ним згло бом (рад на-функ ци о нал на) - за-
ме на спољ ног лак та, ро то ра, ме ха нич ке ша ке и су спен зи је

R05 Естет ска про те за по сле дез ар ти ку ла ци је ра ме на - за ме на 
естет ске ша ке, естет ске ру ка ви це и су спен зи је

R06 Пот ко ле на (тран сти би јал на) ег зо ске лет на пла стич на 
про те за (функ ци о нал на) - за ме на сто па ла, су спен зи је, адап те ра и 
пот ко ле ног де ла  – ма ле о ла

R07 Ин ва лид ска ко ли ца на руч ни по гон за са мо стал ну упо-
тре бу и за осо бу ко ја ни је у мо гућ но сти да са мо стал но оба вља ак-
тив но сти сва ко днев ног жи во та - за ме на оште ће них де ло ва

R08 Ин ва лид ска ко ли ца на руч ни по гон за са мо стал ну упо-
тре бу и за осо бу ко ја ни је у мо гућ но сти да са мо стал но оба вља ак-
тив но сти сва ко днев ног жи во та - оја ча на - за ме на оште ће них де ло ва

R09 Ин ва лид ска ко ли ца на руч ни по гон јед ном ру ком за са-
мо стал ну упо тре бу са по го ном на по лу гу - за ме на оште ће них де-
ло ва

R10 Ин ва лид ска ко ли ца на руч ни по гон јед ном ру ком за са-
мо стал ну упо тре бу са по го ном на по лу гу - оја ча на - за ме на оште-
ће них де ло ва

R11 Ин ва лид ска ко ли ца са на ги бом се ди шта до 30 сте пе на - 
за ме на оште ће них де ло ва

R12 Де чи ја ин ва лид ска ко ли ца за са мо стал ну упо тре бу и за 
осо бу ко ја ни је у мо гућ но сти да са мо стал но оба вља ак тив но сти 
сва ко днев ног жи во та - за ме на оште ће них де ло ва

R13 Елек тро мо тор на ин ва лид ска ко ли ца (са два аку му ла то ра 
и пу ња чем аку му ла то ра) - за ме на оште ће них де ло ва осим аку му ла-
то ра и пу ња ча ко ји се за ме њу ју у про пи са ним ро ко ви ма
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