
ЈАВНИ ПОЗИВИЈАВНИ ПОЗИВИ

На основу Одлуке директора ОШ „Свети Сава” Божица, број 36/2022. 
од 11. априла 2022. године

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”, БОЖИЦА

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ради скупљања понуда 

за вештачко пошумљавање садњом

Предмет набавке су добра и услуге у циљу вештачког пошумљавања 
садњом на КП 10978, КО Божица на површини од 2,42 ha. 

Ред.
бр. Предмет набавке Врста Јединица 

мере Норматив Укупна 
количина

Рок за 
завршетак 

посла
1. Набавка и садња садница букве 

на КП 10978 КО Божица, укупне 
површине 2,42 ha

Буква 
2 + 0 ha 2500 6050 30. јун 2022. 

године

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
У понуди морају бити дате јединичне цене, без ПДВ-а.
Начин плаћања биће регулисан уговором.
За саднице и извршену услугу садње наручилац има право реклама-

ције на квалитет.
Са понуђачем чија понуда буде најповољнија, односно који је пону-

дио најнижу цену, закључиће се уговор.
Уколико понуђач који је доставио најповољнију понуду одустане од 

понуде обавештава се понуђач који је доставио следећу најповољнију по-
нуду.

Уговор са понуђачем који је дао најповољнију понуду закључиће 
се по предлогу Комисије која је спровела предметну набавку, а на основу 
стручне оцене понуда и то у року од пет од дана достављања уговора на 
потпис понуђачу. Уколико исти одустане од потписивања уговора, уговор 
ће се закључити са купцем који је дао следећу најповољнију понуду.

Уколико понуђач у предвиђеном року за извршење посла, од дана 
увођења у посао од стране наручиоца, не изврши уговорне обавезе по 
утврђеној динамици, уговор ће се сматрати раскинутим, а понуђач ће бити 
у обавези да надокнади штету наручиоцу. 

Понуђач са којим се потпише уговор по овом јавном позиву у оба-
вези је да на предметној парцели, приликом извођења предметних радова, 
приступни путеви не буду закрчени, те да поступа у складу са Правилни-
ком о шумском реду.

Достављање понуда се врши слањем препорученом пошиљком, или 
личном доставом наручиоцу у запечаћеној коверти, уз назнаку „Понуда за 
вештачко пошумљавање садњом на КП 10978, КO Божица  – не отварати” 
на адресу ОШ „Свети Сава” Божица, с. Божица б.б., 17537 Божица.

У обзир ће се узети све затворене понуде које се доставе лично или 
пошаљу поштом, осам дана од објављивања позива.

Понуде са варијантама, неблаговремене и непотпуне понуде неће се 
узети у разматрање.

У случају идентичних понуда, биће изабрана понуда која је раније 
приспела на наведену адресу.  22-09846

На основу Правилника о програму, организацији и остваривању на-
ставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, 
број 30/19)

ОСНОВНА ШКОЛА ,,КНЕЗ ЛАЗАР”, ДОЊА ГУШТЕРИЦА 

об јављује

ОГЛАС  
за прикупљање понуда за извођења екскурзије ученика у школској 

2021/2022 години

Расписује се оглас за извођење екскурзије за VIII разред (петодневна 
екскурзија, четири ноћења): Доња Гуштерица –Златибор.

Време реализације: мај 2022. године.
Планирани број ученика: око 35.
Ради се о екскурзији матураната, ученика осмог разреда. Предвиђено 

је да траје пет дана, са смештајем у хотелу у центру Златибора, са спорт-
ском двораном због временских услова. И одатле да се иде у обилазак бли-
же и даље околине, манастира, споменика културе и слично.

Упутства за формирање понуде могу се преузети у року од пет дана 
од објављивања огласа, сваког радног дана уз доказ о уплати од 2.000,00 
динара бесповратно на рачун школе 840-7668760-17, сврха уплате „накна-
да за преузимање Упутства за формирање понуде”. Понуде се достављају 
лично или поштом на адресу: Основна школа „Кнез Лазар”, Доња Гуште-
рица 38207, у року од седам дана од истека рока за преузимање Упутства, а 
одлука о избору понуђача доноси се најкасније седам дана од истека рока 
за подношење понуде. Бр. тел. +38349/330518, 038-86321.  22-09762

ЈАВНИ КОНКУРСИЈАВНИ КОНКУРСИ

РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ, Савет, на 
основу члана 93. Закона о електронским медијима Србије („Службени гла-
сник РС”, бр. 83/14, 6/16  – др. закон и 129/21) и Плана расподеле фреквен-
ције/локација за терестричке аналогне FM радиодифузне станице за те-
риторију Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 102/16 и 105/20) 
расписује јавни конкурс

 – за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског 
емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног одно-
сно аналогног преноса.

Београд, 21. април 2022. Година LXXVIII – број 49
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1. Услови и критеријуми за добијање дозволе прописани су Правилни-

ком о минималним условима за пружање медијске услуге и критеријумима 
за одлучивање у поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на 
основу спроведеног јавног конкурса („Службени гласник РС”, број 46/16).

2. Зона покривања за коју се јавни конкурс расписује односно зона 
расподеле (allotment):

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ 
ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ЕМИТОВАЊА

Зона расподеле 
(број дозвола)

Висина годишње 
накнаде за право на 
пружање медијске 

услуге (Регулаторно 
тело за електронске 

медије)(дин)*

Висина годишње накнаде за услуге 
емитовања ТВ програма (ЈП 

Емисиона техника и везе) (дин.) **

Депозит 
(дин.)

Подручије 
целе 
Републике 
Србије

4. дозволе 41.477.177,28 SD резолуција 4.188.266,73 10.369.294,32
HD резолуција 4.446.447,54** (до 

краја 2022. године)
6.454.520,63 почев 
од 2023. године

* Висина годишње накнаде за право на пружање медијске услуге 
усклађује се са стварним трошковима регулације и другим параметрима у 
складу са Правилником о висини, измени висине и начину обрачунавања 
накнаде за пружање медијске услуге

** Висине годишње накнаде за емитовање телевизијског програ-
ма утврђене су Ценовником услуга ЈП „Емисиона техника и везе“, бр. 
Ц-НО-Т-1/20 од 28.08.2020. године, чији је саставни део Одлука о измена-
ма Ценовника услуга ЈП „Емисиона техника и везе“, бр. О-НО-Т-1/21 од 
15.11.2021. године. 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ 
РАДИЈА

Жељена 
зона 

покривања

Број 
дозвола 
(укупно 

4. 
дозволе)

Радио-
фрек-

венција 
MHz

Локација

Висина 
годишње 

накнаде за 
право на 
пружање 
медијске 
услуге 

(Регулаторно 
тело за 

електронске 
медије) дин

Висина годишње 
накнаде за 

коришћење радио-
фреквенције 
(Регулаторна 
агенција за 
електронске 

комуникације 
и поштанске 
услуге) дин

Депозит 
дин

1 2 3 4 5 6 7
Национално 
подручије 
- Кр1

1 дозвола 102.3 РУДНИК 2.073.858,75 776.181,10 518.464,69
104.8 ДЕЛИЈОВАН
106.6 КОПАОНИК, 

ГОБЕЉА
105.8 ГУЧЕВО
102.7 БИТОВИК
105.6 ОВЧАР
104.6 ЈАСТРЕБАЦ
98.1 ВРАЊЕ, 

ПЉАЧКОВИЦА
91.3 ЦРНИ ВРХ, 

ПИРОТ
101.7 ВРШАЦ, БРЕГ
92.7 НОВИ ПАЗАР, 

ШУТЕНОВАЧКО 
БРДО

106.3 ВАЉЕВО, 
МРЧИЋ

103.9 ЋУПРИЈА, 
ГИЉЕ

103.9 СУБОТИЦА
103.4 СОМБОР
101.6 КИКИНДА
103.2 ФРУШКА ГОРА, 

БРАНКОВАЦ
92.5 БЕОГРАД, 

TOPJIAK
97.1 УЖИЦЕ, 

ЗАБУЧЈЕ
Национално 
подручије 
- Кр2

1 дозвола 104.6 ВРШАЦ, БРЕГ 2.073.858,75 776.181,10 518.464,69

106.0 ЈАСТРЕБАЦ
103.2 КОПАОНИК, 

ГОЕЕЉА
103.8 ГУЧЕВО
95.3 БИТОВИК
91.5 ОВЧАР
89.7 ЦРНИ ВРХ, 

ПИРОТ
104.3 СУРДУЛИЦА, 

ЦРЕШЊА

1 2 3 4 5 6 7
94.1 ФРУШКА ГОРА, 

БРАНКОВАЦ
105.5 ЈАГОДИНА, 

СРЕДЊИ ВРХ
88.9 БЕОГРАД, 

ТОРЛАК
89.8 ВРАЊЕ, 

КУМАРЕВСКА 
ЧУКА

94.3 РУДНИК
91.9 КИКИНДА
100.8 СОМБОР
96.2 СУБОТИЦА
93.2 ДЕЛИ ЈОВАН

Национално 
подручије 
- Кр3

1 дозвола 100.7 БИТОВИК 2.073.858,75 776.181,10 518.464,69
98.7 КОПАОНИК, 

ГОБЕЉА
97.3 ЦРНИ ВРХ, 

ПИРОТ
96.3 ОВЧАР
94.5 КЛАДОВО
87.9 ЈАСТРЕБАЦ
104.8 ГУЧЕВО
102.4 СУБОТИЦА
107.5 ВРШАЦ, БРЕГ
92.9 ФРУШКА ГОРА, 

БРАНКОВАЦ
94.9 БЕОГРАД, 

TOPJIAK
101.1 ВРАЊЕ, СВЕТИ 

ИЛИЈА
93.9 ВАЉЕВО, 

ПЕЋИНА
99.6 СОМБОР, 

КЉАЈИЋЕВО
107.4 КИКИНДА
95.5 НОВИ ПАЗАР, 

ШУТЕНОВАЧКО 
БРДО

102.9 ЦРНИ ВРХ, 
ЈАГОДИНА

105.3 ТУПИЖНИЦА
Национално 
подручије 
- Кр4

1 дозвола 102.5 ГУЧЕВО 2.073.858.75 776.181,10 518.464,69
100.2 ГОЧ

99 ЦРНИ ВРХ, 
ПИРОТ

94.1 БИТОВИК
101.2 ШУТЕНОВАЧКО 

БРДО
96.5 КЛАДОВО
101.9 ЈАСТРЕБАЦ
93.7 ВРАЊЕ, 

ПЉАЧКОВИЦА
97.2 ВЕНАЦ
98.5 АВАЛА
105.2 СУБОТИЦА

97 ВРШАЦ
105 СОМБОР - 

КЉАЈИЋЕВО
92.3 КИКИНДА, ЕТВ
107.5 ОВЧАР
106.8 ЦРНИ ВРХ, 

ЈАГОДИНА
94.1 ТУПИЖНИЦА

3. Пријава на јавни конкурс подноси се Регулаторном телу за елек-
тронске медије на Обрасцу ПЈК заједно са прописаном документацијом. 
Рок за подношење пријаве је 60 дана од дана расписивања јавног конкурса.

4. Подносилац пријаве на јавни конкурс не може бити удружење, 
задужбина, фондација, црква и верска заједница а у складу са одредбом 
члана 72. став 4. Закона о електронским медијима.

5. Регулаторно тело за електронске медије ће одлуке по расписаном 
јавном конкурсу донети у року од најкасније 30 дана од дана објављивања 
листе свих подносилаца пријава чије су пријаве потпуне и поднете у пред-
виђеном року.

УСЛОВИ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Услови јавног конкурса дефинисани су Законом о електронским ме-

дијима и Правилником о поступку издавања дозволе за пружање медијске 
услуге на основу спроведеног јавног конкурса („Службени гласник РС”, 
број 63/15). 
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Правилник о поступку издавања дозволе за пружање медијске услу-

ге на основу спроведеног јавног конкурса доступан је на званичном веб 
сајту Регулаторног тела за електронске медије (даље у тексту: Регулатор) 
и можете му приступити посредством следећег линка http://www.rem.rs/
uploads/files/Podzakonska regulativa/Pravilnik o postupku izdavanja dozvole 
za pruzanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa.pdf Пра-
вилник о минималним условима за пружање медијске услуге и критери-
јумима за одлучивање у поступку издавања дозволе за пружање медијске 
услуге на основу спроведеног јавног конкурса („Службени гласник РС”, 
број 46/16) доступан је на званичном веб сајту Регулатора и можете му 
приступити посредством следећег линка http://www.rem.rs/uploads/files/
Podzakonska regulativa/Pravilnik o minimalnim uslovima za pruzanje medijske 
usluge i kriterijumima za odlucivanje u postupku izdavanja dozvole za pruzanje 
medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa.pdf Правилник о ви-
сини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске 
услуге („Службени гласник РС”, број 104/16) доступан је на званичном 
веб сајту Регулатора и можете му приступити посредством следећег линка 
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska regulativa/Pravilnik o visini%2C 
izmeni visine i nacinu obracunavanja nakande za pruzanje medijske usluge.pdf 

Образац ПЈК можете преузети посредством следећег линка http://
www.rem.rs/uploads/files/obrazac/Obrazac PJK.pdf 

I АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС У МО-
МЕНТУ ЊЕНОГ ПОДНОШЕЊА ИМА ДОЗВОЛУ*** И НИЈЕ ОСНОВАН 
У ГОДИНИ У КОЈОЈ ЈЕ РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС (НИЈЕ НОВОО-
СНОВАН), ПОДНОСИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1) попис студијских уређаја са техничким параметрима, као и рачу-
не, царинске декларације и уговоре о њиховом стицању;

2) доказ о власништву или уговор, односно предуговор о закупу по-
словног простора адекватног за обављање делатности пружања медијске 
услуге; 

3) скица (тлоцрт) простора намењеног за обављање делатности пру-
жања медијске услуге, оверен од стране овлашћеног пројектанта (пројек-
танта са лиценцом) са означеним просторијама, њиховом укупном и поје-
диначном квадратуром и њиховом наменом; 

4) подаци о организационој структури, броју, степену стручности и 
искуству кадрова који су или ће бити ангажовани на пословима руковође-
ња, уређивања програма и производње и емитовања програма, као и основ 
њиховог ангажовања, за чију тачност и потпуност својим потписом одго-
вара подносилац пријаве; 

5) појединачна пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу и 
доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет при-
маоца прихода за годину која претходи години у којој је расписан јавни 
конкурс; 

6) Извод из Регистра надлежног органа јавне власти:
(1) Извод из Регистра привредних субјеката ако је подносилац прија-

ве привредни субјекат;
7) изјаву која садржи податке о правном (назив, седиштe, власнич-

ка структура и матични, односно регистарски број) или физичком лицу 
(име, пребивалиште, ЈМБГ домаћег физичког лица или број пасоша и на-
зив државе која је издала пасош страног физичког лица) које непосредно 
или посредно, преко других субјеката, има учешће (удели, акције и сл.) у 
власничкој структури подносиоца пријаве, као и податке о висини тог уче-
шћа, за чију тачност и потпуност својим потписом одговара подносилац 
пријаве; 

8) изјаву која садржи податке о правном лицу (назив, седиштe, 
власничка структура и матични, односно регистарски број) у коме осни-
вач подносиоца пријаве поседује учешће у основном капиталу и податке 
о правном лицу са којим је подносилац пријаве повезан у смислу закона 
којим се уређује правни положај привредних друштава, за чију тачност и 
потпуност својим потписом одговара подносилац пријаве; 

9) изјаву лица овлашћеног лица за заступање подносиоца пријаве да 
издавањем дозволе неће настати стање којим се нарушава медијски плура-
лизам, у смислу члана 45. став 1. алинеја 2. и члана 46. ст. 1. и 2. Закона о 
јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 
и 12/16  – аутентично тумачење);

10) финансијски извештај за годину која претходи у којој је расписан 
јавни конкурс; 

11) план развоја (бизнис план) у коме је јасно наведено на који начин 
ће подносилац пријаве започети пружање медијске услуге и одржати је на 
тржишту у прве три године пословања након добијања дозволе, имајући 
у виду стање на тржишту и постојећу конкуренцију у зони покривања за 
коју конкурише, као и податке о изворима и висини пројектованих прихода 
и расхода у прве три године пословања; 

12) потврда надлежног органа јавне власти о измирењу пореских 
обавеза; 

13) програмски елаборат са разрађеним програмским концептом који 
садржи: 

(1) податак о врсти медијске услуге према садржају, у смислу члана 
43. став 2. Закона о електронским медијима; 

(2) планирано дневно трајање емитовања програма (колико сати про-
грама ће дневно бити емитовано); 

(3) циљна група којој је програм намењен; 

(4) језик, односно језици на којима ће се програм емитовати; 
(5) удео појединих врста програма (информативни, документарни, на-

учно-образовни, забавни, ријалити, културно-уметнички, верски, филмски, 
серијски, спортски, музички и дечји програм, програм за малолетнике и 
други програми) у укупном програму, који је процентуално изражен, и опис 
који ће програмски садржаји бити обухваћени појединим врстама програма; 

(6) удео сопствене продукције укупно посматрано, али и по поједи-
ним врстама програма; 

(7) удео европских аудио-визуелних дела, укупно посматрано, али и 
по појединим врстама програма; 

(8) удео српских аудио-визуелних дела, укупно посматрано, али и по 
појединим врстама програма; 

(9) удео европских аудио-визуелних дела независне продукције, 
укупно посматрано, али и по појединим врстама програма; 

(10) удео српских аудио-визуелних дела независне продукције, укуп-
но посматрано, али и по појединим врстама програма; 

(11) удео телевизијског оглашавања и телевизијске продаје; 
(12) податке о томе на који начин подносилац пријаве намерава: да 

задовољи потребе грађана у зони покривања за квалитетним и разновр-
сним садржајима, да обогати и унапреди понуду програмских садржаја у 
зони покривања и да допринесе развоју друштва у области информисања, 
културе и образовања; 

(13) удео и опис садржаја намењених информисању националних 
мањина на њиховом матерњем језику, као и садржаја намењених подсти-
цању разумевања, уважавања и поштовања разлика које постоје због по-
себности њиховог етничког, културног, језичког или верског идентитета; 

(14) удео и опис садржаја намењених информисању особа са инва-
лидитетом и других мањинских група, као и програма који имају за циљ 
унапређење њихове интеграције у друштво; 

(15) удео и опис садржаја који ће бити учињени доступним особама 
оштећеног слуха, односно вида; 

(16) оквирна програмска шема по данима у недељи; 
14) потврде организација за колективно остваривање ауторског и 

сродних права о измирењу обавеза насталих по основу уговора; 
15) назив медијске услуге, односно скраћени идентификациони знак 

и његово графичко решење; 
16) фотокопија личне исправе лица овлашћеног за заступање (уко-

лико је лична карта са микроконтролером (чипом) потребно је поднети по-
датке са аутоматски очитане личне карте); 

17) фотокопија личне карте главног уредника (уколико је лична карта 
са микроконтролером (чипом) потребно је поднети податке са аутоматски 
очитане личне карте) и 

18) доказ да се пред надлежним судом не води поступак против под-
носиоца пријаве и против одговорног лица подносиоца пријаве за кривич-
но дело против привреде или друго кривично дело за које је запрећена ка-
зна затвора.

***Дозвола издата од стране Регулаторног тела за електронске меди-
је на јавном конкурсу или дозвола издата на захтев

II АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС У МО-
МЕНТУ ЊЕНОГ ПОДНОШЕЊА ИМА ДОЗВОЛУ*** И ОСНОВАН ЈЕ У 
ГОДИНИ У КОЈОЈ ЈЕ РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС (НОВООСНОВАН) 
ПОДНОСИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1) попис студијских уређаја са техничким параметрима, као и рачу-
не, царинске декларације и уговоре о њиховом стицању; 

2) доказ о власништву или уговор, односно предуговор о закупу по-
словног простора адекватног за обављање делатности пружања медијске 
услуге; 

3) скица (тлоцрт) простора намењеног за обављање делатности пру-
жања медијске услуге, оверен од стране овлашћеног пројектанта (пројек-
танта са лиценцом) са означеним просторијама, њиховом укупном и поје-
диначном квадратуром и њиховом наменом; 

4) подаци о организационој структури, броју, степену стручности и 
искуству кадрова који су или ће бити ангажовани на пословима руковође-
ња, уређивања програма и производње и емитовања програма, као и основ 
њиховог ангажовања, за чију тачност и потпуност својим потписом одго-
вара подносилац пријаве; 

5) Извод из Регистра надлежног органа јавне власти:
(1) Извод из Регистра привредних субјеката ако је подносилац прија-

ве привредни субјекат;
6) изјаву која садржи податке о правном (назив, седиштe, власничка 

структура и матични, односно регистарски број) или физичком лицу (име, 
пребивалиште, ЈМБГ домаћег физичког лица или број пасоша и назив др-
жаве која је издала пасош страног физичког лица) које непосредно или по-
средно, преко других субјеката, има учешће (удели, акције и сл.) у власнич-
кој структури подносиоца пријаве, као и податке о висини тог учешћа, за 
чију тачност и потпуност својим потписом одговара подносилац пријаве; 

7) изјаву која садржи податке о правном лицу (назив, седиштe, 
власничка структура и матични, односно регистарски број) у коме осни-
вач подносиоца пријаве поседује учешће у основном капиталу и податке 
о правном лицу са којим је подносилац пријаве повезан у смислу закона 
којим се уређује правни положај привредних друштава, за чију тачност и 
потпуност својим потписом одговара подносилац пријаве; 
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8) изјаву лица овлашћеног лица за заступање подносиоца пријаве да 

издавањем дозволе неће настати стање којим се нарушава медијски плура-
лизам, у смислу члана 45. став 1. алинеја 2. и члана 46. ст. 1. и 2. Закона о 
јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 
и 12/16  – аутентично тумачење);

9) план развоја (бизнис план) у коме је јасно наведено на који начин 
ће подносилац пријаве започети пружање медијске услуге и одржати је на 
тржишту у прве три године пословања након добијања дозволе, имајући 
у виду стање на тржишту и постојећу конкуренцију у зони покривања за 
коју конкурише, као и податке о изворима и висини пројектованих прихода 
и расхода у прве три године пословања; 

10) програмски елаборат са разрађеним програмским концептом који 
садржи: 

(1) податак о врсти медијске услуге према садржају, у смислу члана 
43. став 2. Закона о електронским медијима; 

(2) планирано дневно трајање емитовања програма (колико сати про-
грама ће дневно бити емитовано); 

(3) циљна група којој је програм намењен; 
(4) језик, односно језици на којима ће се програм емитовати; 
(5) удео појединих врста програма (информативни, документарни, 

научно-образовни, забавни, ријалити, културно-уметнички, верски, филм-
ски, серијски, спортски, музички и дечји програм, програм за малолетни-
ке и други програми) у укупном програму, који је процентуално изражен, 
и опис који ће програмски садржаји бити обухваћени појединим врстама 
програма; 

(6) удео сопствене продукције укупно посматрано, али и по поједи-
ним врстама програма; 

(7) удео европских аудио-визуелних дела, укупно посматрано, али и 
по појединим врстама програма; 

(8) удео српских аудио-визуелних дела, укупно посматрано, али и по 
појединим врстама програма; 

(9) удео европских аудио-визуелних дела независне продукције, 
укупно посматрано, али и по појединим врстама програма; 

(10) удео српских аудио-визуелних дела независне продукције, укуп-
но посматрано, али и по појединим врстама програма; 

(11) удео телевизијског оглашавања и телевизијске продаје; 
(12) податке о томе на који начин подносилац пријаве намерава: да 

задовољи потребе грађана у зони покривања за квалитетним и разновр-
сним садржајима, да обогати и унапреди понуду програмских садржаја у 
зони покривања и да допринесе развоју друштва у области информисања, 
културе и образовања; 

(13) удео и опис садржаја намењених информисању националних 
мањина на њиховом матерњем језику, као и садржаја намењених подсти-
цању разумевања, уважавања и поштовања разлика које постоје због по-
себности њиховог етничког, културног, језичког или верског идентитета; 

(14) удео и опис садржаја намењених информисању особа са инва-
лидитетом и других мањинских група, као и програма који имају за циљ 
унапређење њихове интеграције у друштво; 

(15) удео и опис садржаја који ће бити учињени доступним особама 
оштећеног слуха, односно вида; 

(16) оквирна програмска шема по данима у недељи; 
11) потврде организација за колективно остваривање ауторског и 

сродних права о измирењу обавеза насталих по основу уговора; 
12) назив медијске услуге, односно скраћени идентификациони знак 

и његово графичко решење; 
13) фотокопија личне исправе лица овлашћеног за заступање (уко-

лико је лична карта са микроконтролером (чипом) потребно је поднети по-
датке са аутоматски очитане личне карте); 

14) фотокопија личне карте главног уредника (уколико је лична карта 
са микроконтролером (чипом) потребно је поднети податке са аутоматски 
очитане личне карте); 

15) доказ да се пред надлежним судом не води поступак против под-
носиоца пријаве и против одговорног лица подносиоца пријаве за кривич-
но дело против привреде или друго кривично дело за које је запрећена ка-
зна затвора и

16) бланко соло меница са меничним овлашћењем.
***Дозвола издата од стране Регулаторног тела за електронске меди-

је на јавном конкурсу или дозвола издата на захтев
III АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ У МОМЕНТУ ЊЕНОГ ПОД-

НОШЕЊА НЕМА ДОЗВОЛУ И НИЈЕ ОСНОВАН У ГОДИНИ У КОЈОЈ 
ЈЕ РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС (НИЈЕ НОВООСНОВАН), ПОДНОСИ 
СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1) доказ о власништву или уговор, односно предуговор о закупу послов-
ног простора адекватног за обављање делатности пружања медијске услуге; 

2) скица (тлоцрт) простора намењеног за обављање делатности пру-
жања медијске услуге, оверен од стране овлашћеног пројектанта (пројек-
танта са лиценцом) са означеним просторијама, њиховом укупном и поје-
диначном квадратуром и њиховом наменом; 

3) подаци о организационој структури, броју, степену стручности и 
искуству кадрова који су или ће бити ангажовани на пословима руковође-
ња, уређивања програма и производње и емитовања програма, као и основ 
њиховог ангажовања, за чију тачност и потпуност својим потписом одго-
вара подносилац пријаве; 

4) појединачна пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу и 
доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет при-
маоца прихода за годину која претходи години у којој је расписан јавни 
конкурс; 

5) извод из Регистра надлежног органа јавне власти:
(1) Извод из Регистра привредних субјеката ако је подносилац прија-

ве привредни субјекат;
6) изјаву која садржи податке о правном (назив, седиштe, власничка 

структура и матични, односно регистарски број) или физичком лицу (име, 
пребивалиште, ЈМБГ домаћег физичког лица или број пасоша и назив др-
жаве која је издала пасош страног физичког лица) које непосредно или по-
средно, преко других субјеката, има учешће (удели, акције и сл.) у власнич-
кој структури подносиоца пријаве, као и податке о висини тог учешћа, за 
чију тачност и потпуност својим потписом одговара подносилац пријаве; 

7) изјаву која садржи податке о правном лицу (назив, седиштe, 
власничка структура и матични, односно регистарски број) у коме осни-
вач подносиоца пријаве поседује учешће у основном капиталу и податке 
о правном лицу са којим је подносилац пријаве повезан у смислу закона 
којим се уређује правни положај привредних друштава, за чију тачност и 
потпуност својим потписом одговара подносилац пријаве; 

8) изјаву лица овлашћеног лица за заступање подносиоца пријаве да 
издавањем дозволе неће настати стање којим се нарушава медијски плура-
лизам, у смислу члана 45. став 1. алинеја 2. и члана 46. став 1. и 2. Закона о 
јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 
и 12/16  – аутентично тумачење);

9) финансијски извештај за годину која претходи у којој је расписан 
јавни конкурс;

10) план развоја (бизнис план) у коме је јасно наведено на који начин 
ће подносилац пријаве започети пружање медијске услуге и одржати је на 
тржишту у прве три године пословања након добијања дозволе, имајући 
у виду стање на тржишту и постојећу конкуренцију у зони покривања за 
коју конкурише, као и податке о изворима и висини пројектованих прихода 
и расхода у прве три године пословања; 

11) потврда надлежног органа јавне власти о измирењу пореских 
обавеза; 

12) програмски елаборат са разрађеним програмским концептом који 
садржи: 

(1) податак о врсти медијске услуге према садржају, у смислу члана 
43. став 2. Закона о електронским медијима; 

(2) планирано дневно трајање емитовања програма (колико сати про-
грама ће дневно бити емитовано); 

(3) циљна група којој је програм намењен; 
(4) језик, односно језици на којима ће се програм емитовати; 
(5) удео појединих врста програма (информативни, документарни, 

научно-образовни, забавни, ријалити, културно-уметнички, верски, филм-
ски, серијски, спортски, музички и дечји програм, програм за малолетни-
ке и други програми) у укупном програму, који је процентуално изражен, 
и опис који ће програмски садржаји бити обухваћени појединим врстама 
програма; 

(6) удео сопствене продукције укупно посматрано, али и по поједи-
ним врстама програма; 

(7) удео европских аудио-визуелних дела, укупно посматрано, али и 
по појединим врстама програма; 

(8) удео српских аудио-визуелних дела, укупно посматрано, али и по 
појединим врстама програма; 

(9) удео европских аудио-визуелних дела независне продукције, 
укупно посматрано, али и по појединим врстама програма; 

(10) удео српских аудио-визуелних дела независне продукције, укуп-
но посматрано, али и по појединим врстама програма; 

(11) удео телевизијског оглашавања и телевизијске продаје; 
(12) податке о томе на који начин подносилац пријаве намерава: да 

задовољи потребе грађана у зони покривања за квалитетним и разновр-
сним садржајима, да обогати и унапреди понуду програмских садржаја у 
зони покривања и да допринесе развоју друштва у области информисања, 
културе и образовања; 

(13) удео и опис садржаја намењених информисању националних 
мањина на њиховом матерњем језику, као и садржаја намењених подсти-
цању разумевања, уважавања и поштовања разлика које постоје због по-
себности њиховог етничког, културног, језичког или верског идентитета; 

(14) удео и опис садржаја намењених информисању особа са инва-
лидитетом и других мањинских група, као и програма који имају за циљ 
унапређење њихове интеграције у друштво; 

(15) удео и опис садржаја који ће бити учињени доступним особама 
оштећеног слуха, односно вида; 

(16) оквирна програмска шема по данима у недељи; 
13) назив медијске услуге, односно скраћени идентификациони знак 

и његово графичко решење; 
14) фотокопија личне исправе лица овлашћеног за заступање (уко-

лико је лична карта са микроконтролером (чипом) потребно је поднети по-
датке са аутоматски очитане личне карте; 

15) фотокопија личне карте главног уредника (уколико је лична карта 
са микроконтролером (чипом) потребно је поднети податке са аутоматски 
очитане личне карте; 
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16) доказ да се пред надлежним судом не води поступак против под-

носиоца пријаве и против одговорног лица подносиоца пријаве за кривич-
но дело против привреде или друго кривично дело за које је запрећена ка-
зна затвора и

17) предуговор или предрачун за набавку студијских уређаја и попис 
студијских уређаја са техничким параметрима у складу са достављеним 
предуговором или предрачуном.

IV АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ У МОМЕНТУ ЊЕНОГ ПОДНО-
ШЕЊА НЕМА ДОЗВОЛУ И ОСНОВАН ЈЕ У ГОДИНИ У КОЈОЈ ЈЕ РАС-
ПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС (НОВООСНОВАН), ПОДНОСИ СЛЕДЕЋУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1) доказ о власништву или уговор, односно предуговор о закупу по-
словног простора адекватног за обављање делатности пружања медијске 
услуге; 

2) скица (тлоцрт) простора намењеног за обављање делатности пру-
жања медијске услуге, оверен од стране овлашћеног пројектанта (пројек-
танта са лиценцом) са означеним просторијама, њиховом укупном и поје-
диначном квадратуром и њиховом наменом; 

3) подаци о организационој структури, броју, степену стручности и 
искуству кадрова који су или ће бити ангажовани на пословима руковође-
ња, уређивања програма и производње и емитовања програма, као и основ 
њиховог ангажовања, за чију тачност и потпуност својим потписом одго-
вара подносилац пријаве; 

4) Извод из Регистра надлежног органа јавне власти:
 (1) Извод из Регистра привредних субјеката ако је подносилац при-

јаве привредни субјекат;
5) изјаву која садржи податке о правном (назив, седиштe, власнич-

ка структура и матични, односно регистарски број) или физичком лицу 
(име, пребивалиште, ЈМБГ домаћег физичког лица или број пасоша и на-
зив државе која је издала пасош страног физичког лица) које непосредно 
или посредно, преко других субјеката, има учешће (удели, акције и сл.) у 
власничкој структури подносиоца пријаве, као и податке о висини тог уче-
шћа, за чију тачност и потпуност својим потписом одговара подносилац 
пријаве; 

6) изјаву која садржи податке о правном лицу (назив, седиштe, 
власничка структура и матични, односно регистарски број) у коме осни-
вач подносиоца пријаве поседује учешће у основном капиталу и податке 
о правном лицу са којим је подносилац пријаве повезан у смислу закона 
којим се уређује правни положај привредних друштава, за чију тачност и 
потпуност својим потписом одговара подносилац пријаве; 

7) изјаву лица овлашћеног лица за заступање подносиоца пријаве да 
издавањем дозволе неће настати стање којим се нарушава медијски плура-
лизам, у смислу члана 45. став 1. алинеја 2. и члана 46. став 1. и 2. Закона о 
јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 
и 12/16  – аутентично тумачење); 

8) план развоја (бизнис план) у коме је јасно наведено на који начин 
ће подносилац пријаве започети пружање медијске услуге и одржати је на 
тржишту у прве три године пословања након добијања дозволе, имајући 
у виду стање на тржишту и постојећу конкуренцију у зони покривања за 
коју конкурише, као и податке о изворима и висини пројектованих прихода 
и расхода у прве три године пословања; 

9) програмски елаборат са разрађеним програмским концептом који 
садржи: 

(1) податак о врсти медијске услуге према садржају, у смислу члана 
43. став 2. Закона о електронским медијима; 

(2) планирано дневно трајање емитовања програма (колико сати про-
грама ће дневно бити емитовано); 

(3) циљна група којој је програм намењен; 
(4) језик, односно језици на којима ће се програм емитовати; 
(5) удео појединих врста програма (информативни, документарни, 

научно-образовни, забавни, ријалити, културно-уметнички, верски, филм-
ски, серијски, спортски, музички и дечји програм, програм за малолетни-
ке и други програми) у укупном програму, који је процентуално изражен, 
и опис који ће програмски садржаји бити обухваћени појединим врстама 
програма; 

(6) удео сопствене продукције укупно посматрано, али и по поједи-
ним врстама програма; 

(7) удео европских аудио-визуелних дела, укупно посматрано, али и 
по појединим врстама програма; 

(8) удео српских аудио-визуелних дела, укупно посматрано, али и по 
појединим врстама програма; 

(9) удео европских аудио-визуелних дела независне продукције, 
укупно посматрано, али и по појединим врстама програма; 

(10) удео српских аудио-визуелних дела независне продукције, укуп-
но посматрано, али и по појединим врстама програма; 

(11) удео телевизијског оглашавања и телевизијске продаје; 
(12) податке о томе на који начин подносилац пријаве намерава: да 

задовољи потребе грађана у зони покривања за квалитетним и разновр-
сним садржајима, да обогати и унапреди понуду програмских садржаја у 
зони покривања и да допринесе развоју друштва у области информисања, 
културе и образовања; 

(13) удео и опис садржаја намењених информисању националних 
мањина на њиховом матерњем језику, као и садржаја намењених подсти-
цању разумевања, уважавања и поштовања разлика које постоје због по-
себности њиховог етничког, културног, језичког или верског идентитета; 

(14) удео и опис садржаја намењених информисању особа са инва-
лидитетом и других мањинских група, као и програма који имају за циљ 
унапређење њихове интеграције у друштво; 

(15) удео и опис садржаја који ће бити учињени доступним особама 
оштећеног слуха, односно вида; 

(16) оквирна програмска шема по данима у недељи; 
10) назив медијске услуге, односно скраћени идентификациони знак 

и његово графичко решење; 
11) фотокопија личне исправе лица овлашћеног за заступање (уколи-

ко је лична карта са микроконтролером (чипом) потребно је поднети по-
датке са аутоматски очитане личне карте); 

12) фотокопија личне карте главног уредника (уколико је лична карта са
микроконтролером (чипом) потребно је поднети податке са аутомат-

ски очитане личне карте); 
13) доказ да се пред надлежним судом не води поступак против под-

носиоца пријаве и против одговорног лица подносиоца пријаве за кривич-
но дело против привреде или друго кривично дело за које је запрећена ка-
зна затвора.

14) предуговор или предрачун за набавку студијских уређаја и попис 
студијских уређаја са техничким параметрима у складу са достављеним 
предуговором или предрачуном; 

15) бланко соло меницу са меничним овлашћењем. 
Удели у програмском елаборату изражавају се у процентима у одно-

су на укупан годишњи емитовани програм.
Извод из Регистра надлежног органа јавне власти подноси се тако 

да из њега проистиче стање у регистру у моменту подношења пријаве на 
јавни конкурс.

Подносилац пријаве на јавни конкурс дужан је да испуњава услове 
прописане Правилником о минималним условима за пружање медијске 
услуге и критеријума за одлучивање у поступку издавања дозволе за пру-
жање медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса („Службени 
гласник РС”, број 46/16). 

БРОЈ ПРИМЕРАКА И ФОРМА У КОЈОЈ СЕ ПОДНОСИ ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА 

Документација се подноси у два примерка, у оригиналу и једној 
фотокопији или двема овереним фотокопијама, осим доказа: фотокопија 
личне исправе лица овлашћеног за заступање (уколико је лична карта са 
микроконтролером (чипом) потребно је поднети податке са аутоматски 
очитане личне карте) и фотокопија личне карте главног уредника (уколико 
је лична карта са микроконтролером (чипом) потребно је поднети податке 
са аутоматски очитане личне карте), који се могу поднети у виду неоверене 
фотокопије.

Исправе поднете на страном језику морају бити преведене на српски 
језик, а превод оверен од стране овлашћеног судског тумача. 

ДЕПОЗИТ
Подносилац пријаве на јавни конкурс приликом њеног подношења 

дужан је да уплати депозит у износу тромесечне накнаде за добијено пра-
во на пружање медијске услуге и да доказ о уплати достави уз пријаву.

Депозит се уплаћује на рачун Регулатора 840-714804-95 са назнаком: 
Уплата депозита за пријаву на јавни конкурс. 

Депозит за пријаву на јавни конкурс дужни су да уплате сви подно-
сиоци пријава.

Подносиоцу пријаве чија је пријава одбачена или коме није издата 
дозвола, враћа се уплаћени депозит у року од седам дана од дана коначно-
сти решења о издавању дозволе, а лицу коме је издата дозвола уплаћени 
депозит се урачунава у износ накнаде за добијено право на пружање ме-
дијске услуге. Депозит се не враћа имаоцу дозволе који:

1) пре истека рока за почетак пружања медијске услуге у писменој 
форми обавести Регулатора да одустаје од коришћења издате дозволе и

2) не започне пружање медијске услуге у прописаном року.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА У МРЕЖИ 

ДИГИТАЛНИХ ЗЕМАЉСКИХ ПРЕДАЈНИКА И КОРИШЋЕЊЕ РА-
ДИО-ФРЕКВЕНЦИЈА

Висина годишње накнаде за услуге емитовања у мрежи дигиталних 
земаљских предајника плаћа се Јавном предузећу Емисиона техника и везе 
за услуге емитовања телевизијског програма. 

Висина годишње накнаде за коришћење радио-фреквенција плаћа се 
Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге.

ЈАВНОСТ РАДА
Рад Регулатора је јаван.
Савет Регулаторног тела за електронске медије обавиће јавни разго-

вор са подносиоцима пријава пре издавања дозвола за пружање медијске 
услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија.

ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Подносилац пријаве је дужан да поднесе и другу документацију по 

налогу Регулаторног тела за електронске медије у складу са законом и под-
законским актима. 

Подносилац пријаве може поднети и другу документацију за коју 
сматра да може бити од значаја за добијање дозволе.
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Пријаву за јавни конкурс доставити непосредно Регулаторном телу 

за електронске медије или путем поште на адресу Регулаторно тело за 
електронске медије, Трг Николе Пашића 5 (IV спрат), Београд, са назнаком 
Учешће на јавном конкурсу.

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге обја-
вљује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на веб сајту Регула-
тора www.rem.rs.

НАПОМЕНА
Подносилац пријаве је дужан да документацију достави у два пример-

ка сложену у регистраторе. Потребно је пописати поднету документацију и 
сачињени списак исте оверити (потписати) од стране овлашћеног лица. 

  22-09575

АКАДЕМИЈA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА, КРАГУ-
ЈЕВАЦ, Трг тополиваца 4, Пошт. фах 173, телефон 034/300-990, објављује 
конкурс 

 – за избор једног сарадника у настави за ужу стручну област Менаџ-
мент и организација предузећа и заснивање радног односа на одређено 
време од једне године са пуним радним временом, за рад у Одсеку Аранђе-
ловац, Јосифа Панчића 11. 

Услови: пријаву на конкурс може поднети лице које је студент мастер 
академских студија или мастер струковних студија или специјалистичких 
академских студија или специјалистичких струковних студија, који је сту-
дије првог степена из одговарајуће научне, односно стручне области за 
коју се бира, завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 
које није осуђиванo за кривичнo делo против полне слободе, фалсификова-
ња исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у оба-
вљању послова у високошколској установи.

Документа која се достављају на конкурс: својеручно потписана при-
јава на конкурс; радна биографија; оверенa фотокопијa дипломе о заврше-
ним основним студијама; потврда о статусу студента мастер или специја-
листичких студија; уверење надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван; фотокопија важеће личне карте, односно очитан образац личне 
карте, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених; списак 
научних и стручних радова, као и саме радове. Радну биографију, списак 
радова и саме радове кандидат доставља и у електронској форми на CD-у.

Рок за подношење пријаве на конкурс је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремена и непотпуна пријава неће се узeти у разматрање.

Пријава се доставља на адресу: Академија струковних студија Шу-
мадија, Трг тополиваца 4, Пошт. фах 173, 34000 Крагујевац, са назнаком 
„Пријава на конкурс за сарадника у настави”.  22-09457

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА, КОСОВ-
СКA МИТРОВИЦA на основу члана 154. став 2. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
6/20 и 129/21), Закључка 51 број 112-2663/2022 од 29. марта 2022. године 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава, Одлуке директора о распи-
сивању конкурса број 283. од 18. априла 2022. године расписује конкурс: 

I За пријем у радни однос, на неодређено време, следећих извршилаца:
  – финансијско рачуноводствени сарадник  – 100% (VI степен струч-

не спреме).
II Конкурс објавити у листу „Службени гласник Републике Србије”.
Образложење 
Чланом 154. став 1. Закона о основама система образовања и васпи-

тања прописано је да се пријем у радни однос врши на основу конкурса, 
а ставом 2. истог члана прописано је да одлуку о расписивању конкурса 
доноси директор школе. Медицинска школа са домом ученика из Косовске 
Митровице је Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број 
112-2663/2022 од 29. марта 2022. године добила сагласност за расписивање 
конкурса за попуњавање радног места наведеног у тачки I ове одлуке.

Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, заједно са пријавним 
формуларом достављају школи. Кандидати морају испуњавати услове за 
заснивање радног односа у складу са чланом 139. Закон о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), односно морају имати:

1. одговарајуће образовање,у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији послова и радних задатака у Медицинској школи са до-
мом ученика у Косовској Митровици;

2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
3. морају поседовати доказ о неосуђиваност, односно не смеју бити 

осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или родо-
скрвнуће, за кривична дела давања или примања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других облика заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање;

4. имати држављанство Републике Србије;
5. знати српски језик на којем се изводи образовно васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: пријавни формулар 

са званичне интернет странице Министарства, биографију (СV), доказ о 
одговарајућем образовању ( оверену фотокопију дипломе), доказ o неосу-
ђиваности (оргинал  – не старији од шест месеци), доказ да се против кан-
дидата не води истрага (не старији од шест месеци), уверење о држављан-
ству (оргинал или оверена фотокопија  – да није старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена фотокопија).

Доказ о знању српског језика, достављају кандидати који одговарају-
ће образовање нису стекли на српском језику.

Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде иза-
бран, непосредно пре закључења уговора о раду.

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс доставити лично или на адресу: Медицинска 

школа са домом ученика, Косовска Митровица, Дрварска 1.
Контакт телефон: 028/498-396, 498-395.
У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву одлуке.
  22-09766

СУДСКИ ОГЛАСИСУДСКИ ОГЛАСИ

ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ

Виши суд у Краљеву, судија Славица Сакос, у ван-
парничном поступку Р. број 27/21 ради признања стра-
не судске одлуке  – пресуде о разводу брака Окружног 
суда, огранак Породични суд, Округ Кеншоа, држава 
Висконсин, пословни број предмета 16-FA-52 од 27. 
јула 2017. године, која је постала правноснажна 28. јуна 
2018. године, по предлогу предлагача Зорана Јанића из 
Краљева, кога заступа пуномоћник Милош Будимир, 
адвокат из Краљева, против противника предлагача 
Славице Јанић, сада на непознатој адреси у Сједиње-
ним Америчким Државама, донео је 4. априла 2022. 
године решење о постављању противнику предлагача 
привременог заступника Александра Обрадовића, адво-
ката из Краљева, Војводе Путника 21, који ће заступа-
ти противника предлагача у овом поступку све док се 
противник предлагача или његов пуномоћник не појаве 
пред судом, односно док орган старатељства не обаве-
сти суд да је поставио старатеља, а до окончања поступ-
ка признања наведене судске одлуке.

Р. број 27/21  – Из Вишег суда у Краљеву.
  22-09627

ВИШИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ

Виши суд у Новом Пазару, судија Сафет Кадрић, у 
правној ствари предлагача Мурадије Лекпек-Реџовић из 
Новог Пазара, коју заступа пун. Денис Мурић, адвокат 

из Новог Пазара, против противника предлагача Лекпек 
Сеада из Швајцарске, сада непознате адресе, решењем Р. 
брoj 16/22 од 6. aprila 2022. године противнику предлага-
ча Лекпек Сеаду из Швајцарске, сада, непознате адресе, 
за привременог заступника поставио је Црновршанин 
Демира, адвоката из Новог Пазара, који ће га заступати 
у овом поступку све док се он или његов пуномоћник не 
појаве пред судом, односно док oрган старатељства у Но-
вом Пазару, не обавести суд да му је поставио стараоца.

Р. брoj 16/22  – Из Вишег суда у Новом Пазару.
  22-09589

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Први основни суд у Београду  – Парнично оде-
љење, и то судија Миодраг Стаменковић у парничном 
поступку по тужби тужиоца Вукојевић Горана из Швед-
ске, Karrhoksg. 60, 55612 Jonkoping, против тужених 
Спаљоски Микане, мал. Спаљоски Вукана и мал. Спа-
љоски Матије, поставља се за привременог заступника 
туженима адвокат Марија Мазалица из Београда, Весе-
лина Маслаше 18, која ће их заступати у овом поступ-
ку све док се тужена или њихов пуномоћник не појаве 
пред судом, или док орган старатељства не обавести суд 
да је туженима поставио стараоца.

54. П. број 56343/21  – Из Првог основног суда у 
Београду.  22-09858

Решењем Првог основног суда у Београду П. број 
52298/2021 од 24. фебруара 2022. године сходно чла-
ну 81. ст. 1. и 2. тачка 4. ЗПП-а постављен је туженом 

Радомиру Војводићу, сада непознатог боравишта при-
времени заступник адвокат Мартић Стана из Београда, 
Алексе Ненадовића 1.

Овим решењем је одређено да привремени заступ-
ник у овој парници има сва права и дужности законског 
заступника и може предузимати све парничне радње у по-
ступку све док се тужени или његов законски заступник 
или његов пуномоћник не појаве пред судом или док ор-
ган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.

16. П. број 52298/2021  – Из Првог основног суда у 
Београду.  22-09859

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Трећи основни суд у Београду и то судија Мари-
на Ћуић, у парници тужиоца Миленијум осигурање из 
Београда, Булевар Михајла Пупина 10л, против туженог 
Гладић Јосипа Ада Маршала Тита 46, сада непознатог 
боравишта, ради дуга, донео је ван рочишта 25. фебруара 
2022. године: у ком поступку је туженом постављен при-
времени заступник адвокат Мајкић Бранкица адвокат из 
Београда, Проте Матеје 64/1, који ће заступати туженог 
у овој парници, и имати сва права и дужности законског 
заступника, све док се тужени не појави пред судом.

5. П. број 63493/21  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  22-09608

ОСНОВНИ СУД У АЛЕКСИНЦУ

У правној ствари тужиоца Електродистрибуција Ср-
бије д.о.о., Београд, Огранак ЕД Ниш, чији је пуномоћник 
адв. Милан Петровић из Ниша, против тужених Савић 


