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Обaвeштaвaње

Члaн 20. 
Прoизвoђaч или кoрисник aрoмaтичнe супстaнцe, или зaступ-

ник тaквoг прoизвoђaчa или кoрисникa, нa зaхтев Стручнoг сaвeтa, 
односно Mинистaрствa дoстaвљa пoдaткe o кoличини супстaнцe 
дoдaтe у хрaну у прoтeклoм пeриoду oд 12 мeсeци. 

Прoизвoђaч или кoрисник aрoмe oдмaх oбaвeштава Mини-
стaрствo o свим нoвим нaучним или тeхничким сaзнaњимa кoja би 
мoглa утицaти нa oцeну сигурнoсти.

VI. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 

Прeлaзнe oдрeдбe

Члaн 21.
Субjeкти у пoслoвaњу хрaнoм кojи стaвљajу нa тржиштe 

aрoмe или хрaну кoja сaдржи aрoмe, усклaдиће свoje пoслoвaњe с 
oдрeдбaмa oвoг прaвилникa нajкaсниje у року од дванаест месеци 
од дана ступања на снагу овог правилника.

Члaн 22.
Aрoмa или хрaнa кoja сaдржи aрoмe и кoja je стaвљeнa нa 

тржиштe или oзнaчeнa по одредбама прописа који су важили прe 
ступања на снагу овог правилника и ниje у склaду сa oдрeдбaмa 
oвoг прaвилникa, мoжe сe нaлaзити нa тржишту дo минимaлнoг 
рoкa трajaњa или дaтумa „нajбoљe упoтрeбити дo”.

Члaн 23.
Изузeтнo oд члaнa 19. oвoг прaвилникa дaнoм ступaњa 

нa снaгу oвoг прaвилникa не сме се стaвити нa тржиштe и 
упoтрeбљaвати aрoмaтична супстaнца 3-aцeтил-2,5-димeтилти-
oфeнa у храни и на храни.

Хрaнa кoja сaдржи aрoмaтичну супстaнцу 3-aцeтил-2,5-ди-
мeтилтиoфeнa и стaвљeнa нa тржиштe у склaду сa одредбама про-
писа који су важили пре ступaњa нa снaгу oвoг прaвилникa, мoжe 
сe прoдaвaти дo дaтумa „упoтрeбити дo” или дo дaтумa минимaл-
нe трajнoсти.

Члaн 24.
Субjeкти у пoслoвaњу хрaнoм пoступaће у складу сa члaнoм 

4. oвoг прaвилникa дo дoнoшeњa Листe oдoбрeних aрoмa и из-
вoрних сирoвинa из Прилoгa 1. Делови Б –Ф овог правилника у 
Eврoпској униjи.

Престанак важења ранијег прописа

Члан 25.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Прaвилник o квaлитeту и другим зaхтeвимa зa aрoмe зa нaмирницe 
(„Службени лист СЦГ”, број 21/06).

Ступaњe нa снaгу

Члан 26.
Oвaj прaвилник ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљи-

вaњa у „Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”, oсим Прилoгa 
1. Дeлoви Б –Ф oвoг прaвилникa кojи ступajу нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa Листe oдoбрeних aрoмa и извoрних сирoвинa у Eврoп-
скoj униjи.

Број 110-00-266/2018-10
У Београду, 18. јуна 2018. године

Министар,
асс. др Златибор Лончар, с.р.

ПРИЛOГ 1.

ЛИСTA AРOMA И ИЗВOРНИХ СИРOВИНA

Листa aрoмa и извoрних сирoвинa сe сaстojи oд слeдeћих 
дeлoвa:

ДEO A
Листa aрoмaтичних супстaнци

ДEO Б**
Aрoмaтични прeпaрaти
ДEO Г**
Aрoмe тeрмичкoг тeртмaнa
ДEO Д**
Прeкурсoри aрoмa
ДEO E**
Oстaлe aрoмe
ДEO Ф**
Извoрнe сирoвинe
** Уврштaвaњe aрoмa и извoрних сирoвинa у Дeлoвe Б дo 

Ф извршићe сe нaкoн дoнoшeњa oдгoвaрajућих oдлукa нa нивoу 
Eврoпскe униje o уврштaвaњу aрoмaтичних прeпaрaтa, aрoмa тeр-
мичкoг третмaнa, прeкурсoрa aрoмa, oстaлих aрoмa и извoрних си-
рoвинa у Листу oдoбрeних aрoмa и извoрних сирoвинa.

ДEO A

Листa aрoмaтичних супстaнци

OДEЉAК 1.

Сaдржaj листe:
Taблицa 1. сaдржи слeдeћe пoдaткe:
Кoлoнa 1. (FL брoj): jeдинствeни идeнтификaциjски брoj суп-

стaнцe
Кoлoнa 2. (хeмиjски нaзив): нaзив супстaнцe
Кoлoнa 3. (CAS брoj): брoj из рeгистрa Chemical Abstracts Service
Кoлoнa 4. (JECFA брoj): брoj Зajeдничкoг стручнoг oдбoрa 

FAO/WHO зa прeхрaмбeнe aдитивe
Кoлoнa 5. (CoE брoj): брoj Савета Eврoпe (The Council of 

Europe (CoE) number)
Кoлoнa 6. (Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe нajмaњe 95% oсим 

aкo ниje нaвeдeнo другaчиje:): Чистoћa нaвeдeнe aрoмaтичнe суп-
стaнцe мoрa бити нajмaњe 95%. Aкo je мaњa, у oвoј колони сe дaje 
сaстaв aрoмaтичних супстaнци.

Кoлoнa 7. (Oгрaничeњa упoтрeбe): Упoтрeбa aрoмaтичних суп-
стaнци дoзвoљeнa je у склaду с дoбрим прoизвoђaчким прaксaмa oсим 
aкo у oвoj кoлoни ниje нaвeдeнo пoсeбнo oгрaничeњe. Aрoмaтич-
нe супстaнцe с oгрaничeњимa упoтрeбe смeју сe дoдaвaти сaмo у 
нaвeдeним кaтeгoриjaмa хрaнe и пoд нaвeдeним услoвимa упoтрeбe. 
У сврху oгрaничeњa, упућуje сe нa слeдeћe кaтeгoриje хрaнe, кaкo су 
дeфинисaнe у Прилогу 2. Прaвилникa o прeхрaмбeним aдитивимa:

Брoj кaтeгoриje Нaзив кaтeгoриje хрaнe
1 Mлeчни прoизвoди и срoдни прoизвoди
2 Maсти и уљa и eмулзиje мaсти и уљa

3
Смрзнути дeзeрти (слaдoлeд, млeчни слaдoлeд, крeм слaдoлeд, 
смрзнути aрoмaтизoвaни дeзeрт, смрзнути вoћни дeзeрт 
укључуjући сoрбeт и шeрбeт)

4.2 Прeрaђeнo вoћe и пoврћe
5 Кoндитoрски прoизвoди

5.3 Гумe зa жвaкaњe
6 Житa и прoизвoди oд житa
7 Пeкaрски прoизвoди
8 Meсo
9 Рибa и прoизвoди рибaрствa
10 Jaja и прoизвoди oд jaja
11 Шeћeри, шeћeрни сирупи, мeд и стoни зaслaђивaчи

12 Сoли зa људску упoтрeбу, зaчини, супe, сoсeви, сaлaтe и 
бeлaнчeвинaсти прoизвoди

13 Диjeтeтски прoизвoди
14.1 Бeзaлкoхoлнa пићa (нaпици)

14.2 Aлкoхoлнa пићa (нaпици), укључуjући пићa из кojих je уклoњeн 
aлкoхoл и нискoaлкoхoлнa пићa

15 Снeк прoизвoди
16 Дeзeрти, oсим прoизвoдa из кaтeгoриje 1, 3 и 4

17 Дoдaци исхрaни (диjeтeтски суплeмeнти), oсим дoдaтaкa 
исхрaни зa oдojчaд и мaлу дeцу

18 Прeрaђeнa хрaнa кoja ниje oбухвaћeнa кaтeгoриjaмa 1 дo 17, oсим 
хрaнe зa oдojчaд и мaлу дeцу

Кoлoнa 8. Нaпoмeнa: oзнaчeнe су aрoмaтичнe супстaнцe кoje 
су joш увeк у пoступку прoцeнe безбедности oд стрaнe EFSA-e 
(Eврoпскe aгeнциje зa бeзбeднoст хрaнe).

Кoлoнa 9. (Упућивaњe): Упућивaњe нa нaучнo тeлo кoje je 
спрoвeлo oцeњивaњe.
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OДEЉAК 2.

Нaпoмeнe

Нaпoмeнa 1.: Aмoниjумoвe, нaтриjумoвe, кaлиjумoвe и кaлциjумoвe сoли кao и хлoриди, кaрбoнaти и сулфaти oбухвaћeни су 
гeнeричким супстaнцaмa, пoд услoвoм дa имajу aрoмaтичнa свojствa.

Нaпoмeнa 2.: Aкo je oдoбрeнa aрoмaтичнa супстaнцa рaцeмaт (jeднaкa смeсa oптичких изoмeрa), зa упoтрeбу je oдoбрeн и R-облик и 
S-oблик. Aкo je зa упoтрeбу oдoбрeн сaмo R-oблик, oндa S-oблик ниje oбухвaћeн oвим oдoбрeњeм и oбрнутo.

Нaпoмeнa 3.: Maксимaлно дoзвoљeнe кoличинe oднoсe сe нa кoличинe у или нa хрaни кaквa сe прoдaje. Oдступajући oд тoг нaчeлa, 
зa oсушeну и/или кoнцeнтрoвaну хрaну кojу трeбa припрeмити, мaксимaлнe дoзвoљeнe кoличинe oднoсe сe нa хрaну кoja je припрeмљeнa 
прeмa упутству зa упoтрeбу нa дeклaрaциjи, узимajући у oбзир нajмaњи мoгући фaктoр рaзрeђeњa.

Нaпoмeнa 4.: Присутнoст aрoмaтичнe супстaнцe дoпуштeнa je:
(a) у слoжeнoj хрaни, oсим oнe нaвeдeнe у Прилoгу, aкo je aрoмaтичнa супстaнцa дoпуштeнa у jeднoм oд сaстojaкa слoжeнe хрaнe;
(б) у хрaни кoja сe кoристи сaмo у припрeми слoжeнe хрaнe и пoд услoвoм дa je слoжeнa хрaнa у склaду с oвим прaвилникoм. 

TAБЛИЦA 1.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

01.001 limonen 138-86-3 491 EFSA
01.002 1-izopropil-4-metilbenzen 99-87-6 1325 620 EFSA

01.003
pin-2(10)-en 127-91-3 1330 2114 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

01.004
pin-2(3)-en 80-56-8 1329 2113 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

01.005 terpinolen 586-62-9 1331 2115 EFSA

01.006
alfa-felandren 99-83-2 1328 2117 Нajмaњe 85%; сeкундaрни 

сaстojци: 10  –12% цимeн и други 
тeрпeнски угљoвoдoници

EFSA

01.007
beta-kariofilen 87-44-5 1324 2118 80 –92% бeтa-кaриoфилeн 

и 15 –19% C15H24 тeрпeнски 
угљoвoдoници (нпр.вaлeнцeн)

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

01.008

mircen 123-35-3 1327 2197 Нajмaњe 90%; сeкундaрни 
сaстojци: C15H24 тeрпeнски 
угљoвoдoници (нпр. вaлeнцeнe); 
Нajмaњa aнaлизирaнa врeднoст 
мoжe укључивaти трaгoвe 
лимoнeнa, aлфa- и бeтa- пинeнa и 
другe чeстe C10H16 тeрпeнe.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

01.009
kamfen 79-92-5 1323 2227 Нajмaњe 80%; сeкундaрни 

сaстojци: 15 –19% C15H24 тeрпeнски 
угљoвoдoници (нпр. вaлeнцeн)

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

01.010 1-izopropenil-4-metilbenzen 1195-32-0 1333 2260 EFSA
01.016 1,4(8),12-bisabolatrien 495-62-5 1336 10979 EFSA

01.017
valencen 4630-07-3 1337 11030 Нajмaњe 94%; сeкундaрни 

сaстojци: 1 –4% oстaлo C15H24 
сeсквитeрпeни

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

01.018
beta-ocimen 13877-91-3 1338 11015 Нajмaњe 80%; сeкундaрни 

сaстojaк: 15 –17% цис-бeтa-oцимeн
у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

01.019 alfa-terpinen 99-86-5 1339 11023 Најмање 89%; секундарни 
састојци: 6 –7% 1,4- i 1,8-цинеол

EFSA

01.020 gama-terpinen 99-85-4 1340 11025 EFSA

01.024
beta-burbonen 5208-59-3 1345 11931 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

01.026
1(5),7(11)-gvajadien 88-84-6 1347 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

01.027 bisabola-1,8,12-trien 17627-44-0 EFSA
01.028 beta-bisabolen 495-61-4 EFSA

01.029

delta-3-karen 13466-78-9 1342 10983 Најмање 92%; секундарни 
састојци: 2 –3% бeтa-пинeн; 1 –2% 
лимoнeн; 1 –2% мирцeн; 0 –1% 
p-цимeн

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

01.033 2,2-dimetilheksan 590-73-8 EFSA
01.034 2,4-dimetilheksan 589-43-5 EFSA

01.035
2,6-dimetilokta-2,4,6-trien 673-84-7 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

01.038 dodekan 112-40-3 EFSA
01.039 delta-elemen 20307-84-0 10996 EFSA
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

01.040

alfa-farnezen 502-61-4 1343 10998 Најмање 38% aлфa и 29% бeтa 
(збир цис/трaнс изомера); 
секундарни састојци: 20% 
бисaбoлeн, дo 10% други изомери 
(вaлeнцeн, бурбoнeн, кaдилeн, 
гвajeн)

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

01.045 d-limonen 5989-27-5 1326 491 EFSA
01.046 l-limonen 5989-54-8 491 EFSA
01.054 pentadekan 629-62-9 EFSA
01.057 tetradekan 629-59-4 EFSA

01.059
4(10)-tujen 3387-41-5 11018 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

01.061
undeka-1,3,5-trien 16356-11-9 1341 Најмање 94% (збир цис/трaнс 

изомера); секундарни састојак: 
2,4,6-ундeкaтриeн (Z,Z,E)

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

01.064
cis-3,7-dimetil-1,3,6-oktatrien 3338-55-4 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

01.070
1-okten 111-66-0 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

01.077 1-metil-1,3-cikloheksadien 1489-56-1 1344 EFSA
02.001 2-metilpropan-1-ol 78-83-1 251 49 JECFA
02.002 propan-1-ol 71-23-8 82 50 JECFA
02.003 izopentanol 123-51-3 52 51 JECFA
02.004 butan-1-ol 71-36-3 85 52 JECFA
02.005 heksan-1-ol 111-27-3 91 53 JECFA
02.006 oktan-1-ol 111-87-5 97 54 JECFA
02.007 nonan-1-ol 143-08-8 100 55 JECFA
02.008 dodekan-1-ol 112-53-8 109 56 JECFA
02.009 heksadekan-1-ol 36653-82-4 114 57 JECFA
02.010 benzil alkohol 100-51-6 25 58 EFSA

02.011

citronelol 106-22-9 1219 59 Најмање 90%; секундарни 
састојци: 5 –8% ди-нeзaсићeни 
и зaсићeни C10 aлкoхoли, 1% 
цитрoнeлил aцeтaт, 1% цитрoнeлaл

EFSA

02.012 geraniol 106-24-1 1223 60 EFSA
02.013 linalool 78-70-6 356 61 JECFA
02.014 alfa-terpineol 98-55-5 366 62 JECFA
02.015 mentol 89-78-1 427 63 JECFA
02.016 DL-borneol 507-70-0 1385 64 EFSA
02.017 cinamil alkohol 104-54-1 647 65 EFSA
02.018 nerolidol 7212-44-4 1646 67 EFSA
02.019 2-feniletan-1-ol 60-12-8 987 68 EFSA

02.020
heks-2-en-1-ol 2305-21-7 1354 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.021 heptan-1-ol 111-70-6 94 70 JECFA
02.022 oktan-2-ol 123-96-6 289 71 JECFA

02.023
okt-1-en-3-ol 3391-86-4 1152 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.024 dekan-1-ol 112-30-1 103 73 JECFA

02.026
3,7-dimetiloktan-1-ol 106-21-8 272 75 Најмање 90%; секундарни 

састојци: 5 –7% гeрaниoл и 
цитрoнeлoл

JECFA

02.027 (-)-rodinol 6812-78-8 1222 76 EFSA
02.028 3,7-dimetiloktan-3-ol 78-69-3 357 77 JECFA
02.029 3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trien-1-ol 4602-84-0 1230 78 EFSA
02.030 alfa-pentilcinamil alkohol 101-85-9 674 79 EFSA
02.031 3-fenilpropan-1-ol 122-97-4 636 80 EFSA
02.033 1-fenilpropan-1-ol 93-54-9 822 82 EFSA
02.034 1-fenilpentan-2-ol 705-73-7 825 83 EFSA
02.035 2-metil-1-fenilpropan-2-ol 100-86-7 1653 84 EFSA
02.036 4-fenilbutan-2-ol 2344-70-9 815 85 EFSA
02.037 3-metil-1-fenilpentan-3-ol 10415-87-9 1649 86 EFSA
02.038 fenhil alkohol 1632-73-1 1397 87 EFSA
02.039 4-izopropilbenzil alkohol 536-60-7 864 88 EFSA
02.040 pentan-1-ol 71-41-0 88 514 JECFA
02.041 2-metilbutan-2-ol 75-85-4 515 EFSA
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нa

02.042
2-(4-metilfenil)propan-2-ol 1197-01-9 1650 530 Најмање 90%; секундарни 

састојак; 9 –11% 
p-изoпрoпeнилтoлуeн

EFSA

02.043 2-etilbutan-1-ol 97-95-0 543 SCF/CoE
02.044 heptan-3-ol 589-82-2 286 544 JECFA
02.045 heptan-2-ol 543-49-7 284 554 JECFA
02.047 3,7-dimetiloktan-1,7-diol 107-74-4 610 559 JECFA

02.049
nona-2,6-dien-1-ol 7786-44-9 1184 589 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.050
pent-2-en-1-ol 20273-24-9 1793 665 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.051 5-fenilpentan-1-ol 10521-91-2 675 674 EFSA
02.052 2-metilpropan-2-ol 75-65-0 698 EFSA
02.054 p-metan-1,8-diol 80-53-5 701 EFSA
02.055 3,5,5-trimetilheksan-1-ol 3452-97-9 268 702 JECFA
02.056 heks-3(cis)-en-1-ol 928-96-1 315 750c JECFA
02.057 undekan-1-ol 112-42-5 106 751 JECFA
02.058 (Z)-nerol 106-25-2 1224 2018 EFSA

02.059 DL-izoborneol 124-76-5 1386 2020 Најмање 92%; секундарни 
састојак: 3 –5% бoрнeoл

EFSA

02.060

p-menta-1,8-dien-7-ol 536-59-4 974 2024 У категоријама 
1, 3, 4.2, 5 (осим 
категорије  5.3), 6, 7, 
14.1, 14.2 и 16

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.061 dihidrokarveol 619-01-2 378 2025 JECFA
02.062 karveol 99-48-9 381 2027 JECFA
02.063 d-neomentol 2216-52-6 428 2028 JECFA
02.064 1-feniletan-1-ol 98-85-1 799 2030 EFSA
02.065 4-metil-1-fenilpentan-2-ol 7779-78-4 827 2031 EFSA

02.066
4-fenilbut-3-en-2-ol 17488-65-2 819 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.067
1R,2S,5R-izopulegol 89-79-2 755 2033 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.070 cikloheksanol 108-93-0 2138 EFSA
02.071 p-mentan-2-ol 499-69-4 376 2228 JECFA
02.072 4-terpinenol 562-74-3 439 2229 JECFA
02.073 2-fenilpropan-1-ol 1123-85-9 1459 2257 EFSA
02.074 heks-4-en-1-ol 6126-50-7 318 2295 JECFA
02.075 (1R,2S,5S)-neo-dihidrokarveol 18675-33-7 2296 EFSA
02.076 2-metilbutan-1-ol 137-32-6 1199 2346 EFSA
02.077 pentan-3-ol 584-02-1 2349 EFSA
02.078 etanol 64-17-5 41 11891 JECFA
02.079 izopropanol 67-63-0 277 JECFA
02.080 1-(p-tolil)etan-1-ol 536-50-5 805 10197 EFSA

02.081 2,6-dimetilheptan-4-ol 108-82-7 303 11719 Најмање 90%; секундарни 
састојак: 8 –9% 2-хeптaнoл

JECFA

02.082 2-etilheksan-1-ol 104-76-7 267 11763 JECFA
02.083 p-ment-1-en-3-ol 491-04-3 434 10248 JECFA
02.085 Sabinen hidrat 546-79-2 441 10309 JECFA
02.086 undekan-2-ol 1653-30-1 297 11826 JECFA
02.087 nonan-2-ol 628-99-9 293 11803 JECFA
02.088 pentan-2-ol 6032-29-7 280 11696 JECFA
02.089 heksan-3-ol 623-37-0 282 11775 JECFA

02.090
non-2(trans)-en-1-ol 31502-14-4 1365 10292 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.091
mirtenol 515-00-4 981 10285 У категоријама 1, 3, 

5, 6, 14.1, 14.2, 
15 и 16

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.092 dehidrodihidroionol 57069-86-0 397 10195 Најмање 70%; секундарни 
састојак: 25 –27% тeтрaхидрoиoнoн

JECFA

02.093 (Z)-non-6-en-1-ol 35854-86-5 324 10294 JECFA
02.094 okt-3-en-1-ol 20125-84-2 321 10296 JECFA
02.095 2-etilfenhol 18368-91-7 440 10208 JECFA
02.096 1-terpinenol 586-82-3 373 10252 JECFA
02.097 beta-terpineol 138-87-4 374 10254 JECFA
02.098 oktan-3-ol 589-98-0 291 11715 JECFA
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02.099
pent-1-en-3-ol 616-25-1 1150 11717 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.100 pinokarveol 5947-36-4 1403 10303 EFSA
02.101 pin-2-en-4-ol 473-67-6 1404 10304 EFSA

02.102
okt-3-en-2-ol 76649-14-4 1140 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.103 dekan-3-ol 1565-81-7 295 10194 JECFA

02.104
heks-1-en-3-ol 4798-44-1 1151 10220 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.105
4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)but-3-
en-2-ol

25312-34-9 391 у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

JECFA

02.106
4-(2,2,6-trimetil-1-cikloheksenil)but-3-
en-2-ol

22029-76-1 392 Најмање 92%; секундарни 
састојци: 3 –8% joнoл и joнoн

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

JECFA

02.107 dihidro-beta-jonol 3293-47-8 395 JECFA
02.108 2-metil-4-fenilbutan-2-ol 103-05-9 1477 10281 EFSA
02.109 3-metilbut-2-en-1-ol 556-82-1 1200 11795 EFSA

02.110

2,6-dimetilhept-6-en-1-ol 36806-46-9 348 Најмање 90%; секундарни 
састојак: 5 –10% 2,6-диметил-5-
хептен-1-ол

JECFA

02.111 3-metilbutan-2-ol 598-75-4 300 JECFA

02.112
non-2(cis)-en-1-ol 41453-56-9 1369 10292 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.113 okt-5(cis)-en-1-ol 64275-73-6 322 Најмање 90%; секундарни 
састојак: 7 –9% транс-5-октен-1-ол

JECFA

02.114 2-(2,2,3-trimetilciklopent-3-enil)etan-1-ol 1901-38-8 970 EFSA
02.115 3-metilpentan-1-ol 589-35-5 263 10275 JECFA
02.119 cedrenol 28231-03-0 10189 EFSA
02.120 (+)-cedrol 77-53-2 10190 EFSA
02.121 butan-2-ol 78-92-2 11735 SCF/CoE

02.123 2-metilbut-3-en-2-ol 115-18-4 11794 EFSA
02.124 6-metilhept-5-en-2-ol 1569-60-4 10264 EFSA
02.125 undek-10-en-1-ol 112-43-6 10319 EFSA
02.126 tetradekan-1-ol 112-72-1 10314 EFSA
02.128 p-anisil alkohol 105-13-5 871 66 EFSA
02.129 (l)-alfa-bisabolol 23089-26-1 10178 Збир изомера најмање 95% EFSA

02.131
but-3-en-2-ol 598-32-3 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.132 butan-1,3-diol 107-88-0 EFSA
02.133 butan-2,3-diol 513-85-9 10181 EFSA
02.134 2-cikloheksiletan-1-ol 4442-79-9 EFSA
02.135 ciklopentanol 96-41-3 10193 EFSA

02.136
dec-1-en-3-ol 51100-54-0 1153 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.137
dec-2-en-1-ol 22104-80-9 1794 11750 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.138 dec-9-en-1-ol 13019-22-2 EFSA
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02.139

deka-2,4-dien-1-ol 18409-21-7 1189 Ограничења у 
погледу употребе као 
ароматичне 
супстанце: 
у категорији 2  – не 
више од 1,5 mg/kg, 
у категорији 3  – не 
више од 5 mg/kg, 
у категорији 5  – не 
више од 9 mg/kg, 
у категорији 7  – не 
више од 15 mg/kg, 
у категорији 8  – не 
више од 5 mg/kg, 
у категорији 12  – не 
више од 3 mg/kg, 
у категорији 14.1  – не 
више од 2 mg/kg, 
у категорији 14.2  – не 
више од 1 mg/kg, 
у категорији 16  – не 
више од 2 mg/kg

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.140 1,2-dihidrolinalool 2270-57-7 EFSA

02.141 2-(6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-en-2-il)
etan-1-ol

128-50-7 986 EFSA

02.142 3,3-dimetilbutan-2-ol 464-07-3 EFSA
02.144 2,6-dimetilokt-7-en-2-ol 18479-58-8 EFSA
02.145 2,6-dimetilokta-1,5,7-trien-3-ol 29414-56-0 EFSA

02.146

(E)-3,7-dimetilokta-1,5,7-trien-3-ol 53834-70-1 10202 Најмање 93%; секундарни 
састојци: 2 –3% линaлooл, 1 –2% 
линaлooл oксид и дo 1% нeрoл 
oксид

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.147 3,6-dimetiloktan-3-ol 151-19-9 EFSA
02.148 dodekan-2-ol 10203-28-8 11760 EFSA
02.149 (-)-alfa-elemol 639-99-6 10205 EFSA
02.150 (E,E)-geranil linalool 1113-21-9 EFSA
02.152 hept-3-en-1-ol 10606-47-0 10219 EFSA

02.153

hepta-2,4-dien-1-ol 33467-79-7 1784 Ограничења у 
погледу употребе као 
ароматичне 
супстанце: 
у категорији 1  – не 
више од 35 mg/kg, 
у категорији 2  – не 
више од 25 mg/kg, 
у категорији 3  – не 
више од 30 mg/kg, 
у категорији 4.2  – не 
више од 50 mg/kg, 
у категорији 5  – не 
више од 50 mg/kg,
у категорији 6  – не 
више од 25 mg/kg, 
у категорији 7  – не 
више од 50 mg/kg, 
у категорији 8  – не 
више од 10 mg/kg, 
у категорији 9  – не 
више од 10 mg/kg, 
у категорији 12  – не 
више од 100 mg/kg, 
у категорији 14.1  – не 
више од 25 mg/kg, 
у категорији 15  – не 
више од 50 mg/kg, 
у категорији 16  – не 
више од 25 mg/kg

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.154 heptadekan-1-ol 1454-85-9 EFSA

02.155
1-hepten-3-ol 4938-52-7 1842 10218 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.156
heks-2(cis)-en-1-ol 928-94-9 1374 69 Најмање 92%; секундарни 

састојак: 3 –4% хекс-2(транс)-ен-
1-ол

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.159 heks-3-en-1-ol 544-12-7 315 750 SCF/CoE
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02.162

heksa-2,4-dien-1-ol 111-28-4 1174 Ограничења у 
погледу употребе као 
ароматичне 
супстанце: 
у категорији 3  – не 
више од 4 mg/kg, 
у категорији 4.2  – не 
више од 2 mg/kg, 
у категорији 5  – не 
више од 2 mg/kg, 
у категорији 12  – не 
више од 4 mg/kg,
у категорији 14.1  – не 
више од 4 mg/kg, 
у категорији 14.2  – не 
више од 1 mg/kg, 
у категорији 15  – не 
више од 1 mg/kg, 
у категорији 16  – не 
више од 2 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.164 4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzil alkohol 530-56-3 EFSA
02.165 4-hidroksibenzil alkohol 623-05-2 955 EFSA
02.166 2-(4-hidroksifenil)etan-1-ol 501-94-0 10226 EFSA
02.167 (1R,2R,5S)-izodihidrokarveol 18675-35-9 EFSA
02.168 izofitol 505-32-8 10233 EFSA
02.170 (R)-(-)-lavandulol 498-16-8 EFSA
02.171 p-metan-8-ol 498-81-7 EFSA
02.173 3-(4-metoksifenil)propan-1-ol 5406-18-8 EFSA

02.174
2-metilbut-2-en-1-ol 4675-87-0 10258 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.175 2-metilbut-3-en-1-ol 4516-90-9 10259 EFSA
02.176 3-metilbut-3-en-1-ol 763-32-6 10260 EFSA
02.177 2-metilheksan-3-ol 617-29-8 10266 EFSA
02.178 2-metiloktan-1-ol 818-81-5 EFSA
02.180 4-metilpentan-1-ol 626-89-1 10278 EFSA
02.181 2-metilpentan-2-ol 590-36-3 10274 EFSA
02.182 3-metilpentan-2-ol 565-60-6 10276 EFSA
02.183 4-metilpentan-2-ol 108-11-2 10279 EFSA
02.184 3-metilpentan-3-ol 77-74-7 10277 EFSA
02.186 mirtanol 514-99-8 EFSA

02.187
non-1-en-3-ol 21964-44-3 10291 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.188

nona-2,4-dien-1-ol 62488-56-6 1183 11802 Најмање 92%; секундарни 
састојак: 3 –4% 2-нонен-1-ол

Ограничења у 
погледу употребе као 
ароматичне 
супстанце:
у категорији 1  – не 
више од 2 mg/kg, 
у категорији 2  – не 
више од 5 mg/kg, 
у категорији 3  – не 
више од 5 mg/kg, 
у категорији 4.2  – не 
више од 5 mg/kg, 
у категорији 5  – не 
више од 10 mg/kg, 
у категорији 6  – не 
више од 1 mg/kg, 
у категорији 7  – не 
више од 14,5 mg/kg, 
у категорији 8  – не 
више од 5 mg/kg, 
у категорији 12  – не 
више од 10 mg/kg, 
у категорији 14.1  – не 
више од 2 mg/kg, 
у категорији 14.2  – не 
више од 5 mg/kg, 
у категорији 15  – не 
више од 5 mg/kg, 
у категорији 16  – не 
више од 2,5 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.189 (Z,Z)-nona-3,6-dien-1-ol 76649-25-7 1283 10289 EFSA
02.190 nonan-3-ol 624-51-1 10290 EFSA

02.192
okt-2-en-1-ol 22104-78-5 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA
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02.193
okt-2-en-4-ol 4798-61-2 1141 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.194 okta-1,5-dien-3-ol 83861-74-9 EFSA
02.195 okta-(3Z,5E)-dien-1-ol 70664-96-9 EFSA
02.196 oktadekan-1-ol 112-92-5 EFSA

02.197 1,2,3,4,4a,5,6,7-oktahidro-2,5,5-
trimetilnaftalen-2-ol

41199-19-3 10173 EFSA

02.198 oktan-1,3-diol 23433-05-8 EFSA
02.201 pent-4-en-1-ol 821-09-0 EFSA
02.202 pentadekan-1-ol 629-76-5 EFSA
02.203 2-fenilpropan-2-ol 617-94-7 11704 EFSA
02.204 fitol 150-86-7 1832 10302 EFSA
02.205 piperonil-alkohol 495-76-1 10306 EFSA
02.206 (-)-sklareol 515-03-7 10311 EFSA
02.207 tujil alkohol 21653-20-3 1865 EFSA
02.209 3,3,5-trimetilcikloheksan-1-ol 116-02-9 1099 EFSA

02.210
undec-2-en-1-ol 37617-03-1 1384 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.211 undeka-1,5-dien-3-ol 56722-23-7 EFSA
02.213 vanilil alkohol 498-00-0 886 690 EFSA

02.216
12-beta-santalen-14-ol 77-42-9 74 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.217
12-alfa-santalen-14-ol 115-71-9 74 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.219 2,6-dimetil-2-heptanol 13254-34-7 EFSA
02.222 3-pentenol-1 39161-19-8 10298 EFSA
02.224 3-(1-mentoksi)propan-1,2-diol 87061-04-9 1408 EFSA

02.226 [S-(cis)]-3,7,11-trimetil-1,6,10-
dodekatirien-3-ol

142-50-7 67 EFSA

02.229

(-)-3,7-dimetil-6-okten-1-ol 7540-51-4 најмање 90% cis-изомера; 
секундарни састојци: 2 –6% 
двоструко незасићених и 
засићених C10 алкохола, 2 –4% 
цитрoнeлилaцeтaтa и 2 –3% 
цитрoнeлaлa

EFSA

02.230

terpineol 8000-41-7 Збир изомера: 91 –99%. Релативни 
допринос сваког изомера: 55 –75% 
aлфa, 16 –23% гaмa, 1 –10% цис-
бeтa, 1 –13% трaнс-бeтa, 0 –1% 
дeлтa

EFSA

02.231
trans-2, cis-6-nonadien-1-ol 28069-72-9 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

02.234 (Z)-non-3-en-1-ol 10340-23-5 10293 EFSA
02.242 2-butoksietan-1-ol 111-76-2 10182 EFSA

02.243
(E,Z)-3,6-nonadien-1-ol 56805-23-3 1284 Најмање 92%; секундарни 

састојак: 6% (E,E)-3,6-нонадиен-
1-ол

EFSA

02.245 2,3,4-trimetil-3-pentanol 3054-92-0 1643 EFSA
02.246 p-metan-3,8-diol 42822-86-6 1416 EFSA
02.247 l-mentoksietanol 38618-23-4 1853 EFSA

02.248 vanilin 3-(l-mentoksi)propan-1,2-diol 
acetal

180964-
47-0

1879 EFSA

02.249 (4Z)-hepten-1-ol 6191-71-5 1280 EFSA

02.250 2,4,8-trimetil-7-nonen-2-ol 437770-
28-0

1644 EFSA

02.251 2,4,8-trimetil-3,7-nonadien-2-ol 479547-
57-4

1645 EFSA

02.252 4,8-dimetil-3,7-nonadien-2-ol 67845-50-5 1841 EFSA
02.253 2,4-dimetil-4-nonanol 74356-31-3 1850 EFSA

02.254 (1R, 2S, 5S)-3-mentoksi-2-metilpropan-
1,2-diol

195863-
84-4

1411 EFSA

02.255

(Z)-4-hepten-2-ol 66642-85-1 Најмање 91%; секундарни 
састојци: (E)-4-хептен-2-ол (4-5%), 
2-хептанол (до 1%), транс-3-
хептен-2-ол (до 1%) цис-3-хептен-
2-ол (до 1%).

EFSA

03.001 1,8-cineol 470-82-6 1234 182 EFSA
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FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

03.003 benzil etil etar 539-30-0 1252 521 EFSA
03.004 dibenzil etar 103-50-4 1256 11856 EFSA
03.005 2-butil etil etar 2679-87-0 1231 10911 EFSA
03.006 2-metoksietil benzen 3558-60-9 1254 11812 EFSA

03.007 1,4-cineol 470-67-7 1233 11225 Најмање 75%; секундарни 
састојак: 20 –25% 1,8-цинеол.

EFSA

03.008 2-acetoksi-1,8-cineol 57709-95-2 EFSA

03.010 benzil butil etar 588-67-0 1253 520 Најмање 93%; секундарни 
састојак: 2 –5% бeнзил aлкoхoл

EFSA

03.011 benzil metil etar 538-86-3 10910 EFSA
03.012 benzil oktil etar 54852-64-1 EFSA
03.015 etil geranil etar 40267-72-9 EFSA
03.016 heksil metil etar 4747-07-3 EFSA
03.019 prenil etil etar 22094-00-4 1232 EFSA
03.020 alfa-terpinil metil etar 14576-08-0 EFSA
03.022 1-metoksi-1-decen 79930-37-3 1802 EFSA
03.023 1-etoksietil acetat 1608-72-6 EFSA
03.024 digeranil etar 31147-36-1 EFSA
04.002 6-etoksiprop-3-enilfenol 94-86-0 1264 170 EFSA
04.003 eugenol 97-53-0 1529 171 EFSA
04.004 izoeugenol 97-54-1 1260 172 EFSA
04.005 2-metoksifenol 90-05-1 713 173 EFSA
04.006 timol 89-83-8 709 174 EFSA
04.007 2-metoksi-4-metilfenol 93-51-6 715 175 EFSA
04.008 4-etilgvajakol 2785-89-9 716 176 EFSA
04.009 2-metoksi-4-vinilfenol 7786-61-0 725 177 EFSA
04.010 1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzen 4180-23-8 217 183 JECFA
04.013 1,2-dimetoksi-4-(prop-1-enil)benzen 93-16-3 1266 186 EFSA
04.014 1-metoksi-2-metilbenzen 578-58-5 1242 187 EFSA
04.015 1-metoksi-4-metilbenzen 104-93-8 1243 188 EFSA
04.016 1,3-dimetoksibenzen 151-10-0 1249 189 EFSA
04.017 1-etoksi2-metoksi-4-(prop-1-enil)benzen 7784-67-0 1267 190 EFSA
04.018 Benzil izoeugenil etar 120-11-6 1268 522 EFSA
04.019 2,5-dimetilfenol 95-87-4 706 537 EFSA
04.020 3,5-dimetilfenol 108-68-9 538 EFSA
04.021 3-etilfenol 620-17-7 549 EFSA
04.022 4-etilfenol 123-07-9 694 550 EFSA
04.026 3-metilfenol 108-39-4 692 617 EFSA
04.027 2-metilfenol 95-48-7 691 618 EFSA
04.028 4- metilfenol 106-44-5 693 619 EFSA
04.029 benzen-1,2-diol 120-80-9 680 SCF/CoE
04.031 karvakrol 499-75-2 710 2055 EFSA
04.032 anizol 100-66-3 1241 2056 EFSA
04.033 beta-naftil etil etar 93-18-5 1258 2058 EFSA
04.034 1,4-dimetoksibenzen 150-78-7 1250 2059 EFSA
04.035 difenil etar 101-84-8 1255 2201 EFSA
04.036 2,6-dimetoksifenol 91-10-1 721 2233 EFSA
04.037 4-etoksifenol 622-62-8 720 2258 EFSA
04.038 karvakril etil etar 4732-13-2 1247 11840 EFSA
04.039 1-metoksi-4-propilbenzen 104-45-0 1244 11835 EFSA
04.040 1,2-dimetoksi-4-vinilbenzen 6380-23-0 1251 11228 EFSA
04.041 fenol 108-95-2 690 11811 EFSA
04.042 2,6-dimetilfenol 576-26-1 707 11261 EFSA
04.043 1-izopropil-2-metoksi-4-metilbenzen 1076-56-8 1246 11245 EFSA
04.044 2-izopropilfenol 88-69-7 697 11234 EFSA
04.045 2-(etoksimetil)fenol 20920-83-6 714 11905 EFSA
04.046 2-propilfenol 644-35-9 695 11908 EFSA
04.047 benzen-1,3-diol 108-46-3 712 11250 EFSA
04.048 3,4-dimetilfenol 95-65-8 708 11262 EFSA
04.049 2-metoksi-4-propilfenol 2785-87-7 717 EFSA
04.050 4-propilfenol 645-56-7 696 EFSA
04.051 4-alil-2,6-dimetoksifenol 6627-88-9 726 11214 EFSA
04.052 4-etil-2,6-dimetoksifenol 14059-92-8 723 11231 EFSA
04.053 4-metil-2,6-dimetoksifenol 6638-05-7 722 EFSA
04.054 izobutil beta-naftil etar 2173-57-1 1259 11886 EFSA
04.055 2,6-dimetoksi-4-prop-1-enilfenol 20675-95-0 1265 EFSA
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04.056 2,6-dimetoksi-4-propilfenol 6766-82-1 724 EFSA
04.057 4-vinilfenol 2628-17-3 711 11257 EFSA
04.058 4-alilfenol 501-92-8 1527 11218 EFSA
04.059 karvakril metil etar 6379-73-3 11224 EFSA
04.061 2,6-dimetoksi-4-vinilfenol 28343-22-8 11229 EFSA
04.062 1,2-dimetoksibenzen 91-16-7 1248 10320 EFSA
04.063 1,3-dimetil-4-metoksibenzen 6738-23-4 1245 EFSA
04.064 4-(1,1-dimetiletil)fenol 98-54-4 733 EFSA
04.065 2,3-dimetilfenol 526-75-0 11258 EFSA
04.066 2,4-dimetilfenol 105-67-9 11259 EFSA
04.067 1-etoksi-2-metoksibenzen 17600-72-5 EFSA
04.068 1-etoksi-4-metoksibenzen 5076-72-2 EFSA
04.069 1-etil-4-metoksibenzen 1515-95-3 EFSA
04.070 2-etilfenol 90-00-6 11232 EFSA
04.072 3-izopropilfenol 618-45-1 EFSA
04.073 4-izopropilfenol 99-89-8 EFSA
04.074 2-metoksinaftalen 93-04-9 1257 EFSA
04.075 1-metoksinaftalen 2216-69-5 EFSA
04.076 3-metoksifenol 150-19-6 EFSA
04.077 4-metoksifenol 150-76-5 11241 EFSA
04.078 5-metil-2-(tert-butil)fenol 88-60-8 EFSA
04.079 metil 4-metoksibenzil etar 1515-81-7 EFSA
04.084 1,2,3-trimetoksibenzen 634-36-6 EFSA
04.085 2,3,6-trimetilfenol 2416-94-6 737 EFSA
04.088 1-metoksi-4-(1-propenil)benzen 104-46-1 183 CoE
04.091 etil 4-hidroksibenzil etar 57726-26-8 EFSA
04.092 4-hidroksibenzil metil etar 5355-17-9 EFSA
04.093 butil vanilil etar 82654-98-6 888 EFSA
04.094 etil 4-hidroksi-3-metoksibenzil etar 13184-86-6 887 EFSA
04.095 2,4,6-trimetil fenol 527-60-6 EFSA
04.096 2-metoksi-6-(2-propenil)fenol 579-60-2 1528 EFSA
04.097 4-prop-1-enilfenol 539-12-8 EFSA
05.001 acetaldehid 75-07-0 80 89 JECFA
05.002 propanal 123-38-6 83 90 JECFA
05.003 butanal 123-72-8 86 91 JECFA
05.004 2-metilpropanal 78-84-2 252 92 JECFA
05.005 pentanal 110-62-3 89 93 JECFA
05.006 3-metilbutanal 590-86-3 258 94 JECFA
05.007 2-etilbutanal 97-96-1 256 95 JECFA
05.008 heksanal 66-25-1 92 96 JECFA

05.009 oktanal 124-13-0 98 97 Најмање 92%; секундарни 
састојак: 4 –7% 2-метилхептанал

JECFA

05.010 dekanal 112-31-2 104 98 Најмање 92%; секундарни 
састојак: 4 –7% 2-метилнонанал

JECFA

05.011
dodekanal 112-54-9 110 99 Најмање 92%; секундарни 

састојци: 3 –6% тетрадеканал; 
2 –5% деканал; 1 –2% хексадеканал

JECFA

05.012 3,7-dimetil-7-hidroksioktanal 107-75-5 611 100 JECFA
05.013 benzaldehid 100-52-7 22 101 EFSA
05.014 cinamaldehid 104-55-2 656 102 EFSA
05.015 4-metoksibenzaldehid 123-11-5 878 103 EFSA
05.016 piperonal 120-57-0 896 104 EFSA
05.017 veratraldehid 120-14-9 877 106 EFSA
05.018 vanilin 121-33-5 889 107 EFSA
05.019 etil vanilin 121-32-4 893 108 EFSA
05.020 citral 5392-40-5 1225 109 EFSA

05.021

citronelal 106-23-0 1220 110 Најмање 85%; секундарни 
састојци: 12 –14% Смеса 
терпеноида
 (углавном 1,8-цинеол, 
2-изопрополиден-5
-метилциклохексанол, линалоол, 
цитронелил-ацетат и остали 
терпени присутни у природи)

EFSA

05.022 4-izopropilbenzaldehid 122-03-2 868 111 EFSA
05.023 2,6-dimetiloktanal 7779-07-9 273 112 JECFA
05.024 2-metiloktanal 7786-29-0 270 113 JECFA

05.025 nonanal 124-19-6 101 114 Најмање 92%; секундарни 
састојак: 4 –8% 2-метилоктанал

JECFA
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05.026 o-tolualdehid 529-20-4 EFSA
05.027 tolualdehid 1334-78-7 866 115 Најмање 95% (збир o,m,p-изомера) EFSA
05.028 m-tolualdehid 620-23-5 EFSA
05.029 p-tolualdehid 104-87-0 EFSA
05.030 fenilacetaldehid 122-78-1 1002 116 EFSA

05.031 heptanal 111-71-7 95 117 Најмање 92%; секундарни 
састојак: 4 –7% 2-метилхексанал

EFSA

05.032
tetradekanal 124-25-4 112 118 Најмање 85%; секундарни 

састојци: 10 –12% додеканал, 
хексадеканал, и октадеканал

JECFA

05.033
2-etilhept-2-enal 10031-88-6 1216 120 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.034 undekanal 112-44-7 107 121 Најмање 92%; секундарни 
састојак: 4 –8% 2-метилдеканал

JECFA

05.035 undec-10-enal 112-45-8 330 122 JECFA
05.036 undec-9-enal 143-14-6 329 123 JECFA

05.037
2-dodecenal 4826-62-4 1350 124 Најмање 93%; секундарни 

састојак: 3 –4% 2-додеканска 
киселина

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.038 2-fenilpropanal 93-53-8 1467 126 EFSA
05.039 alfa-butilcinamaldehid 7492-44-6 684 127 EFSA
05.040 alfa-pentilcinamaldehyde 122-40-7 685 128 EFSA
05.041 alfa-heksilcinamaldehid 101-86-0 686 129 EFSA
05.042 p-tolilacetaldehid 104-09-6 1023 130 EFSA
05.043 2-(p-tolil)propionaldehid 99-72-9 1471 131 EFSA
05.044 p-izopropil fenilacetaldehid 4395-92-0 1024 132 EFSA

05.045

3-(p-kumenil)-2-metilpropionaldehid 103-95-7 1465 133 Најмање 90%; секундарни 
састојак: 5%-3-(p-куменил)-2-
метилпропионска
киселина

EFSA

05.046 2-metil-4-fenilbutiraldehid 40654-82-8 1462 134 EFSA
05.047 4-hidroksibenzaldehid 123-08-0 956 558 EFSA

05.048
2-metoksicinamaldehid 1504-74-1 688 571 Најмање 94%; секундарни 

састојак: 3% o-метоксицинамска
киселина

EFSA

05.049 2-metilbutiraldehid 96-17-3 254 575 JECFA
05.050 alfa-metilcinamaldehid 101-39-3 683 578 EFSA
05.051 3-(4-metoksifenil)-2-metilprop-2-enal 65405-67-6 689 584 EFSA
05.052 2-metil-3-(p-tolil)propionaldehid 41496-43-9 1466 587 EFSA
05.053 2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksan 123-63-7 594 SCF/CoE
05.055 salicilaldehid 90-02-8 897 605 EFSA
05.056 4-etoksibenzaldehid 10031-82-0 879 626 EFSA

05.057

heksa-2(trans),4(trans)-dienal 142-83-6 1175 640 Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
у категорији 1  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 3  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 4.2  – не 
више од 15 mg/kg,
у категорији 5  – не 
више од 20 mg/kg,
у категорији 6  – не 
више од 0,05 mg/kg,
у категорији 7  – не 
више од 15 mg/kg,
у категорији 8  – не 
више од 15 mg/kg,
у категорији 9  – не 
више од 20 mg/kg,
у категорији 11  – не 
више од 50 mg/kg,
у категорији 12  – не 
више од 4 mg/kg,
у категорији 14.1  – не 
више од 15 mg/kg,
у категорији 14.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 16  – не 
више од 10 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.058
nona-2(trans),6(cis)-dienal 557-48-2 1186 659 Најмање 92%; секундарни 

састојак: 4 –7% (E,E)-2,6-
нонадиенал

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA
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05.059 non-6(cis)-enal 2277-19-2 325 661 Најмање 90%; секундарни 
састојак: 6 –9% транс-6-ноненал

JECFA

05.060
okt-2-enal 2363-89-5 1363 663 Најмање 92%; секундарни 

састојци: 3 –4% 2-октанска 
киселина и етил-октаноат

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.061 okt-6-enal 63826-25-5 664 EFSA

05.062
2-fenilkrotonaldehid 4411-89-6 1474 670 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.064

trideka-2(trans),4(cis),7(cis)-trienal 13552-96-0 1198 685 Најмање 71%; секундарни 
састојци: 14% 4-цис-7-цис-
тридекадиенол; 6% 3-цис-
7-цис-тридекадиенол; 5% 
2-транс-7-цис-тридекадиенал; 
3% 2-транс-4-транс-7-цис-
тридекатриенал

Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
у категорији 2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 8  – не 
више од 2 mg/kg,
у категорији 9  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 12  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 15  – не 
више од 1 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.066 4-etoksi-3-metoksibenzaldehid 120-25-2 703 EFSA
05.068 4-etilbenzaldehid 4748-78-1 865 705 EFSA
05.069 2-metilpentanal 123-15-9 260 706 JECFA

05.070
2-heptenal 2463-63-0 1360 730 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

SCF/CoE

05.071

nona-2,4-dienal 6750-03-4 1185 732 Најмање 89%; секундарни 
састојци: 5 –6% 2,4-нонадиен-1-ол 
и 1 –2% 2-нонен-1-ол

Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
у категорији 1  – не 
више од 1,5 mg/kg,
у категорији 2  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 3  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 4.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 5  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 6  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 7  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 8  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 9  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 10  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 11  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 12  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 14.1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 14.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 15  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 16  – не 
више од 1 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.072
trans-2-nonenal 18829-56-6 733 Најмање 92%; секундарни 

састојак: 3 –4% 2-ноненска
 киселина

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

CoE

05.073
heks-2(trans)-enal 6728-26-3 1353 748 Најмање 92%; секундарни 

састојак: 3 –4% 2-хексанска
 киселина

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

CoE

05.074
2,6-dimetilhept-5-enal 106-72-9 349 2006 Најмање 85%; секундарни 

састојци: 9 –10% 6-метил-5-хептен-
2-он; 1-2% 2,6-диметил-6-хептенал

JECFA

05.075 heks-3(cis)-enal 6789-80-6 316 2008 JECFA

05.076
dec-2-enal 3913-71-1 1349 2009 Најмање 92%; секундарни 

састојак: 3 –4% 2-деканска
 киселина

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.077 2-metilundekanal 110-41-8 275 2010 JECFA

05.078
tridec-2-enal 7774-82-5 1359 2011 Најмање 92%; секундарни 

састојак: 3 –4% 2-тридеканска
киселина

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA
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Овај позив за достављање понуда прати Претходни распис о набав-
ци (9111-GPN-36651) за пројекат, који је објављен на интернет страни-
ци Европске банке за обнову и развој (Банка) са најновијом изменом од 
23.маја 2018.године.

Јавно предузеће „Путеви Србије”, у даљем тексту Инвеститор, на-
мерава да искористи део средстава из зајма Банке за трошкове Пројекта 
аутопута и обилазнице око Београда.

Инвеститор сада позива понуђаче да доставе запечаћене понуде за 
наведени уговор који ће се финансирати из средстава зајма:

 – Изградња инсталације јавног осветљења на аутопуту IA реда бр. 1, 
деоница АТ „Ласта” – „Бубањ поток”.

Током изградње аутопута Е75 кроз Београд у прошлом веку, јавно 
осветљење је инсталирано дуж целе деонице, осим на деоници од АТ „Ла-
ста” до Бубањ потока, km 587+615.38 – km 592+166.96 (L=4.552km). Од 
Извођача се очекује да изведе све радове на инсталацији јавног осветље-
ња на поменутој деоници. Радови на инсталацији јавног осветљења треба 
значајно да побољшају безбедност саобраћаја на делу аутопута испред на-
платне рампе.

Радови се обављају под саобраћајем, па посебну пажњу треба по-
светити одржавању безбедних услова одвијања саобраћаја и напредовања 
радова.

Време за завршетак Радова је 150 дана са периодом за отклањање 
недостатака од 3 године. 

Подношење понуда за уговоре који се финансирају из средстава зај-
ма Банке је отворено за понуђаче из свих земаља.

Како би се квалификовали за доделу уговора, понуђачи морају да за-
довоље следеће захтеве:

Финансијски захтеви
– Како би приказао сигурну и поуздану тренутну финансијску пози-

цију и своје дугорочно профитабилно пословање, понуђач је обавезан да 
достави билансе стања који су прошли финансијску ревизију или, уколико 
се такви извештаји не захтевају законом земље понуђача, друге финансиј-
ске извештаје који су прихватљиви за Инвеститора за последње три (3) 
године,

– Минимални просечни годишњи обрт за последње три (3) године 
мора бити у еквивалентном износу 3.000.000 евра (тримилиона евра), и 
представља укупна одобрена плаћања из уговора који су у току или су за-
вршени,

– Понуђач мора да докаже доступност финансијских ресурса одно-
сно расположивост истих, као што су обртна средства, хипотекарно не-
оптерећене некретнине, кредитне линије и друга финансијска средства, 
изузев уговорених авансних плаћања, како би задовољио: (i) захтев о ми-
нималном току готовине у минималном износу еквивалентном 400.000 
евра (четристохиљада евра) и (ii) укупне захтеве за ток готовине за овај 
уговор и своје текуће обавезе.

Захтеви везани за искуство
– Опште искуство – Искуство на уговорима у својству извођача или 

извођача менаџера најмање за последњих три (3) година у односу на крај-
њи рок за подношење пријава, са трајањем активности на уговору од ми-
нимум девет (9) месеци у току сваке године.

– Специфично искуство:
(a) Учешће у својству извођача или извођача менаџера на најмање 

два (2) уговора – радови на инсталацији јавног осветљења на аутопутеви-
ма или полу-аутопутевима који су завршени након 01-ог јануара 2008, а у 
коме је вредност Понуђачевог дела за јавно осветљење износила најмање 
500.000 хиљада евра без ПДВ-а,

(b) За горе поменуте или неке друге уговоре који су реализовани у 
периоду наведеном у (а) изнад, минимум захтеваног искуства у погледу 
следећих кључних активности гласи: најмање 1 km укупне дужине изгра-
ђених инсталација јавног осветљења.

Наведени и сви остали квалификациони захтеви везани за подобност, 
историју спорова и технички капацитет, приказани су у оквиру Поглавља 
III. Критеријуми за евалуацију и квалификацију Конкурсне документације.

Конкурсна документација може се преузети на доле наведеној адре-
си након уплате од EUR 200 (двеста евра) или у другој конвертибилној ва-
лути у износу еквивалентне вредности.
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Упутство за уплату за иностране понуђаче:
EUR 200 (двеста евра) за иностране понуђаче

FIELD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(intermediary)

DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG., F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

FIELD 57 A:
(acc. with bank)

NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK
OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59:
(beneficiary)

/RS35840000000019179453
PUBLIC ENTERPRISE ROADS OF SERBIA
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA BR.282
BEOGRAD
SERBIA

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
OUR

или
Упутство за уплату за понуђаче из Републике Србије:
RSD 24.000 (двадесетчетири хиљаде динара) за понуђаче из Репу-

блике Србије

1 Прималац:
(Recipient:)

Јавно предузеће „Путеви Србије”
(Public Enterprise ”Roads of Serbia”)

2 Сврха уплате:
(Description of payment):

Откуп тендерске документације за ЛОТ 9
(Provision of Tender Document for LOT 9) 

3 Рачун примаоца:
(Account mode):

840-1189664-57

4 Број модела:
(Payment mode):

97

5 Позив на број (одобрење):
(Reference number):

78-74232102

Након пријема одговарајућег доказа о уплати једнократне таксе, уко-
лико се захтева, документација ће брзо бити послата курирском службом 
без преузимања одговорности за губитак или касну доставу. Поред тога, 
уколико се захтева, документи могу бити послати електронским путем на-
кон што их потенцијални понуђач достави одговарајући доказ о плаћању 
неповратне накнаде. У случају неслагања између електронских и штампа-
них копија докумената, штампа ће превладати.

Све понуде морају садржати Гаранцију за осигурање понуде у изно-
су од 30.000 евра или у другој конвертибилној валути у износу еквивалент-
не вредности.

Понуда мора бити достављена на доле назначену адресу најкасније 
до 20. августа 2018. године до 10.00 часова (локално време), када ће бити 
обављено отварање понуда у присуству овлашћених представника понуђа-
ча који су одлучили да присуствују отварању понуда. 

Јавно предузеће „Путеви Србије”
Булевар краља Александра 282
11000 Београд, Србија
www.putevi-srbije.rs
е-пошта: office@putevi-srbije.rs
Процедуре набавке која се примењују су дефинисана документом 

„Bank’s Procurement Policies and Rules (PP&R)” и могу се наћи на:
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-

-and-rules.html
Списак потенцијалних понуђача, који су преузели тендерску доку-

ментацију може се проверити на доле наведеној адреси.
Потенцијални понуђачи могу добити додатне информације и прове-

рити и добити тендерску документацију на следећој адреси:
Маја Пекевска, дипл. политиколог
Јавно предузеће „Путеви Србије”
Влајковићева 19а (I спрат), Београд
тел: +381 11 3034 744
факс: +381 11 3034 832
е-пошта: maja.pekevska@putevi-srbije.rs
Особе за контакт:
Маја Пекевска, дипл. политиколог
тел: +381 11 3034 744
факс: +381 11 3034 832
е-пошта: maja.pekevska@putevi-srbije.rs
Дејан Влаховић, дипл. грађ. инж.
тел: +381 11 3034 744
факс: +381 11 3034 832
е-пошта: dejan.vlahovic@putevi-srbije.rs.  18-25226

PUBLIC ENTERPRISE ”ROADS OF SERBIA”, BELGRADE

announces

INVITATION  
for tenders 

Republic of Serbia 
Belgrade Highway and Bypass Project 

Lot 9: Installation of Public Lighting on the IA State Road no. 1, Section 
BT ”Lasta” – ”Bubanj Potok” 

Project name: Belgrade Highway and Bypass Project 
Country: Republic of Serbia 
Business sector: Transport  

Project ID: 36651 
Funding source: EBRD 

Type of contract: Project goods, works and services 
Type of notice: Invitation for Tenders 

Issue date: 02/07/2018 
Closing date: 20/08/2018

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice 
(9111-GPN-36651) for this project which was published on the European Bank 
for Reconstruction and Development (the Bank) website with the latest update 
provided on 23 May 2018.

The Public Enterprise ”Roads of Serbia” hereinafter referred to as the 
”Employer”, intends using part of the proceeds of a loan from the Bank towards 
the cost of Belgrade Highway and Bypass Project.

The Employer now invites sealed tenders from contractors for the 
following contract to be funded from part of the proceeds of the loan:

– LOT 9: Installation of Public Lighting on the IA State Road no. 1, 
Section BT ”Lasta”–”Bubanj potok”.

During the construction of motorway E75 through Belgrade in previous 
century, the public lighting was installed along the entire section, except 
on subsection from BT ”Lasta” to ”Bubanj Potok”, km 587+615.38 – km 
592+166.96 (L=4.552km). The Contractor is expected to perform all Works 
on installation of public lightening on the mentioned subsection. The works on 
public lightening would significantly improve traffic safety on the section in 
front of the Toll Plaza.

The Works will be performed under traffic with a strong emphasis 
on maintaining safe conditions for both the flow of traffic and the works in 
progress.

Time for completion of Works is 150 days followed by 3 years of DNP.
Tendering for contracts to be financed with the proceeds of a loan from 

the Bank is open to firms from any country.
To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the 

following minimum criteria:
Financial requirements
– Submission of audited balance sheets or if not required by the law of 

the Tenderer’s country, other financial statements acceptable to the Employer, 
for the last three (3) years to demonstrate the current soundness of the Tenderers 
financial position and its prospective long term profitability;

– Minimum average annual construction turnover of EUR 3,000,000 
equivalent, calculated as total certified payments received for contracts in 
progress or completed, within the last three (3) years;

– The Tenderer must demonstrate access to, or availability of, financial 
resources such as liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and 
other financial means, other than any contractual advance payments to meet: 
(i) the following cash-flow requirement: min. EUR 400,000 equivalent and 
(ii) the overall cash flow requirements for this contract and its concurrent 
commitments.

Experience requirements
– General experience – Experience under contracts in the role of 

contractor or management contractor for the last three (3) years prior to the 
tender submission deadline, and with activity in at least nine (9) months in 
each year. 

– Specific experience:
(а) Participation as contractor or management contractor in at least 

two (2) contracts – Installation of public lighting on motorway or semi-
-motorway that is completed after 1st January 2008, where minimum value 
of the contractor’s share for public lighting per contract must be at least EUR 
500,000 excluding VAT;

(b) For the above or other contracts executed during the stipulated 
period under item (a), a minimum experience in the following key activities: 
Installation of public lighting in total length of min. 1 km.

Above and all other qualification requirements related to the eligibility, 
litigation history, and technical capabilities are specified in the Section III. 
Evaluation and Qualification Criteria of the Tender Documents.
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Tender documents may be obtained from the office at the address below 

upon payment of non-refundable fee of EUR 200 (two hundred euros) or 
equivalent in a convertible currency.

EUR 200 (two hundred euros) payable by international tenderers. 

FIELD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(intermediary)

DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG., F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

FIELD 57 A:
(acc. with bank)

NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK
OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59:
(beneficiary)

/RS35840000000019179453
PUBLIC ENTERPRISE ROADS OF SERBIA
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA BR.282
BEOGRAD
SERBIA

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
FIELD 71 A: OUR

or
RSD 24,000 (twenty four thousand dinars) payable by tenderers from 

Republic of Serbia:

1 Primalac:
(Recipient) :

Javno preduzeće „Putevi Srbije”
(Public Enterprise ”Roads of Serbia”)

2 Svrha uplate:
(Description of 
payment):

Otkup tenderske dokumentacije za LOT 9 
(Provision of Tender Document for LOT 9) 

3 Račun primaoca:
(Account mode):

840-1189664-57

4 Broj modela:
(Payment mode):

97

5 Poziv na broj (odobrenje):
(Reference number) :

78-74232102

Upon receipt of appropriate evidence of payment of the non-refundable 
fee, the documents will promptly be dispatched by courier; however, no liability 
can be accepted for their loss or late delivery. In addition, if requested, the 
documents can be dispatched electronically after presentation by the prospective 
Tenderer of an appropriate evidence of payment of the non-refundable fee. In 
the event of discrepancy between electronic and hard copies of the documents, 
the hard copy shall prevail. 

All tenderers must be accompanied by a tender security of EUR 30,000 or 
its equivalent in a convertible currency.

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 
August 20, 2018, 10.00 a.m. (local time), at which time they will be opened in 
the presence of those authorized tenderer's representatives who choose to attend.

Public Enterprise ”Roads of Serbia”
Bul. kralja Aleksandra 282
11000 Belgrade, Serbia
www.putevi-srbije.rs
e-mail: office@putevi-srbije.rs
The applicable procurement rules ate the Bank's Procurement Policies 

and Rules (PP&R) which can be located at:
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-

-and-rules.html
A register of potential tenderers who have purchased the tender 

documents may be inspected at the address below.
Prospective tenderers may obtain further information from, and inspect 

and acquire the tender documents at, the following office:
Mrs. Maja Pekevska, B.A. in political science
Public Enterprise ”Roads of Serbia”
Vlajkovićeva 19a street (first floor), Belgrade
tel. +381 11 3034 744
fax. +381 11 3034 832
e-mail: maja.pekevska@putevi-srbije.rs
Contact Persons:
Mrs. Maja Pekevska, B.A. in political science
tel. +381 11 3034 744
fax. +381 11 3034 832
e-mail: maja.pekevska@putevi-srbije.rs
Mr. Dejan Vlahović, dipl-ing (C.E.)
tel. +381 11 3034 744
fax. +381 11 3034 832
e-mail: dejan.vlahovic@putevi-srbije.rs.  18-25226

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
11000 Београд, Немањина 22–26

об јављује

ПОЗИВ 
отуђење вина и ракије  

путем прикупљања писаних понуда 
(број 3/2018)

Управа за заједничке послове републичких органа oтуђује из јавне 
својине Републике Србије вино и ракију у ринфузу произведене и усклади-
штене на Економији у Смедереву.

Предмет отуђења обликован је у 13 партија са подацима о врсти, ко-
личини, почетној цени и години  бербе  вина и ракије, и то:

Ред.
бр. Партија Назив вина и ракије/суд Годана бербе

Коли-
чина
у ли-
трима

Почетна 
цена

(у дина-
рима по 
литру 

без 
ПДВ-а)

1 2 3 4 5 6
1. Партија 1 Вино „Смедеревка” ТП-6 2016 2700 100,00
2. Партија 2 Вино „Златни брег” Т-С-1 2015/16 2900 120,00
3. Партија 3 Вино „Златни брег” ТП -13 2013/15 200 80,00
4. Партија 4 Вино „Златни брег” (К. Б.) 

суд Т-С-33
2017 2000 120,00

5. Партија 5 Вино Мускат Хамбург, суд 
ТП -1

2016 200 80,00

6. Партија 6 Вино Мускат Хамбург, суд 
Т-С-2

2017 1600 120,00

7. Партија 7 Вино  „Плавинац” Т-2 2013/15/16 2780 100,00
8. Партија 8 Вино  „Плавинац” (Розе) 

суд ТП -5
2017 1800 120,00

9. Партија 9 Вино  „Плавинац” (Мерло) 
суд ТП-2

2016 1100 120,00

10. Партија 10 Ракија „Лозовача” Ц-7 2013 2100 350,00
11. Партија 11 Ракија „Лозовача” Ц-5 2014/15/16/17 9800 300,00
12. Партија 12 Ракија „Јабуковача” ПВЦ 2013/14/15 500 350,00
13. Партија 13 Ракија „Комовица” суд 

ПВЦ
2013/14/15 960 280,00

Вино и ракија који су предмет продаје јавним надметањем лаборато-
ријски су испитани код сертификоване лабораторије, као што је предвиђе-
но законом. Резултати испитивања вина и ракије ће бити доступни на увид 
сваком потенцијалном купцу.

Отуђење предметних добара спроводи се по партијама у количини 
која не може бити мања од 20 литара за сваку партију појединачно.

Одговарајуће посуде за преузимање вина и ракије обезбеђује купац, 
за чију исправност и хигијену је одговоран.

Право на учешће у куповини имају правна  и физичка лица која до-
ставе документацију одређену овим огласом. 

Поступак продаје спровешће се путем прикупљања затворених пи-
смених понуда, а избор најповољнијег понуђача извршиће Комисија фор-
мирана од стране Управе за  заједничке послове, применом критеријума 
највише понуђене цене по литру.

Понудa се подноси у писаном облику, у затвореној коверти и треба 
да садржи:

– назив партије, назив вина или ракије за коју се подноси понуда;
– количину у литрима за сваку партију посебно, цену без ПДВ-а за 

1 литар, цена са ПДВ-ом за 1 литар, укупну цену  (количина х цена једног 
литра) без ПДВ-а, укупна цена са ПДВ-ом;

– копија уплатница за уплаћени депозит за сваку партију појединачно;
– за правна лица назив и адресу правног лица, број жиро рачуна, број 

телефона, име и презиме особе која заступа понуђача;
– за физичка лица треба доставити име, презиме и адресу, копију 

личне карте, број рачуна у банци (за случај повраћаја депозита) и број мо-
билног телефона.

Понуђач је дужан да уплати кауцију у висини од 10% без ПДВ-а од 
укупне понуђене цене за Партију за коју подноси понуду (количина за коју 
се лицитира понуђена цена, од тога 10%), на жиро рачун 840-30971845-20, 
по моделу 97 са позивом на 33411000402130742321. Уколико понуђач  под-
носи понуду за више партија, дужан је да за сваку партију уплати кауцију 
у висини од 10% од укупне понуђене цене ( за сваку Партију уплаћује се 
посебна кауција и доставља посебна уплатница).

Понуде се подносе најкасније до 24. јула 2018. године до 10.00 ча-
сова,  на адресу: Управа за заједничке послове републичких органа, Бео-
град, Немањина 22–26, I спрат, канцеларија број 14. Коверат са понудом 
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на предњој страни мора имати писани текст „Понуда за куповину вина и 
ракије – не отварај”, а на полеђини назив понуђача, број телефона и адре-
са, број, назив партије за коју се подноси понуда.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Отварање понуда обавиће се јавно, уз присуство понуђача, дана 24. 

јула 2018. године у 12.00 часова, у Управи за заједничке послове републич-
ких органа у Београду, Немањина 22–26, I спрат, канцеларија 24.

Неблаговремене понуде и понуде које не садрже све наведене еле-
менте и  доказе, неће се узети у разматрање. 

Предност ће имати понуђач који понуди највишу јединичну цену без 
обзира на количину (минимална количина 20 литара). 

У случају да два понуђача понуде исту јединичну цену, предност ће 
имати понуђач који откупљује већу количину из конкретне партије.

Понуђачу чија понуда буде оцењена као најповољнија, уплаћени из-
нос кауције рачунаће се као део уплаћених средстава  која ће бити урачуна-
та у продајну цену вина и ракије.

Понуђачима чија  понуда не  буде изабрана, уплаћени износ депозита 
вратиће се  у року од 30 дана, по окончању поступка (уплатом на жиро 
рачун).

У случају да се понуђач на лицитацији накнадно предомисли и оду-
стане од понуде, уплаћени износ депозита се неће враћати.

Физичка лица која буду изабрана на основу критеријума највише по-
нуђене цене, неће закључити уговор са Управом за заједничке послове, већ 
ће основ за преузимање добара бити обавештење учесницима у поступку.

Физичка лица су обавезна да уплате укупну вредност преко уплат-
нице, увећану за износ ПДВ-а (20% од укупног износа), а  умањену за 
вредност депозита (10% од жељене количине x понуђена цена по литру без 
ПДВ-а ) у року од 10 дана од дана пријема  обавештења.

Правно лице коме буде додељен уговор потписаће уговор са Управом 
за заједничке послове.

Правно лице дужно је да укупну уговорену цену уплати у целости, 
у року од 10 дана, од дана закључења уговора, као и да предмет продаје 
преузме након извршене уплате (најдуже у року од 15 дана од дана закљу-
чења уговора). 

Приликом преузимања добара која су предмет отуђења потребно је 
доставити копије уплатница (једна уплатница о плаћеном депозиту, друга 
уплатница као доказ о уплати остатка уговореног износа).

Све трошкове око преузимања и транспорта сноси  изабрани понуђач.
Лице за контакт  у поступку лицитације је Славица Новаковић, теле-

фон 064/8167-410.
Лице за контакт за сва питања која се односе на карактеристике, ква-

литет вина  и ракије као и питања око преузимања након извршене уплате 
је Зоран Милосављевић, телефон 064/8167-151.

О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити обавештени у року 
од 10 дана од дана отварања понуда.  18-25225

ЈАВНИ КОНКУРСИ
АМБАСАДА УЈЕДИЊЕНИХ АРАПСКИХ ЕМИРАТА У БЕО-

ГРАДУ расписује конкурс за позиције:
1. Економски аналитичар,
2. Политички аналитичар.
Опис посла:
– праћење вести, економских/политичких догађаја и изјава које се 

тичу УАЕ;
– писање дневних, недељних и периодичних извештаја;
– обављање других задатака додељених од стране надређеног, укљу-

чујући и превођење.
Услови које кандидати треба да испуњавају:
– завршене мастер студије у одговарајућим областима;
– одлично познавање енглеског језика;
– минимум десет година радног искуства у области истраживања;
– креативност, прецизност у раду, одговорност, посвећеност детаљима.
Молимо кандидате да своје пријаве и радне биографије написане на 

енглеском језику доставе електронским путем на адресу: belgradeemb@
gmail.com

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објаве конкурса.
  18-25223

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА КОМОРА СРБИЈЕ, Извршни одбор, на 
основу члана 28. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”, 
бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15 и 106/15), и члана 36. став 
1. тачка 13. Статута Јавнобележничке коморе Србије, у складу с Решењем 
министарства правде број 740-07-00117/2018-22 од 28. јуна 2018. године, 
дана 5. јула 2018. године расписује јавни конкурс

– за именовање jaвних бележника.

I
Извршни одбор Јавнобележничке коморе Србије расписује јавни кон-

курс за именовање јавних бележника у складу с Решењем Министарства 

правде број 740-07-00117/2018-22 од 28. јуна 2018. године којим решењем 
је одређено расписивање и спровођење конкурса за именовање јавних бе-
лежника, и то за подручје:

1) Основног суда у Алексинцу, за територију:
– општине Алексинац – једно место, 
– општине Сокобања – једно место.
2) Основног суда у Бачкој Паланци, за територију:
– општине Бачка Паланка – једно место,
3) Другог основног суда у Београду, за територију:
 – градске општине Гроцка – једно место,
 – градске општине Чукарица – једно место;
4) Основног суда у Брусу, за територију:
– општине Александровац – једно место,
– општине Брус – једно место;
5) Основног суда у Ваљеву, за територију:
– града Ваљева – једно место;
 6) Основног суда у Врбасу, за територију:
– општине Врбас – једно место,
– општине Кула – једно место;
7) Основног суда у Вршцу, за територију:
– општине Бела Црква – једно место; 
8) Основног суда у Димитровграду, за територију:
– општине Димитровград – једно место;
9) Основног суда у Зајечару, за територију:
– града Зајечара –- једно место;
10) Основног суда у Зрењанину, за територију: 
– града Зрењанина – једно место;
11) Основног суда у Ивањици, за територију
– општине Лучани – једно место;
12) Основног суда у Кикинди, за територију:
– општине Кикинда – једно место; 
13) Основног суда у Књажевцу, за територију:
– општине Књажевац – једно место;
14) Основног суда у Краљеву, за територију:
– града Краљева – једно место.
15) Основног суда у Лазаревцу, за територију:
– градске општине Лазаревац – једно место;
16) Основног суда у Лесковцу, за територију:
– општине Власотинце – једно место,
– града Лесковца – једно место;
17) Основног суда у Лозници, за територију:
– града Лознице – једно место;
18) Основног суда у Мајданпеку, за територију:
– општине Мајданпек – једно место;
 19) Основног суда у Неготину, за територију:
– општине Кладово – једно место;
 20) Основног суда у Нишу, за територију:
– града Ниша – једно место;
21) Основног суда у Новом Пазару, за територију:
 – града Новог Пазара – једно место,
 – општине Тутин – једно место;
 22) Основног суда у Новом Саду, за територију:
 – града Новог Сада – једно место,
 – општине Тител – једно место;
 23) Основног суда у Параћину, за територију:
– општине Параћин – једно место;
 24) Основног суда у Пироту, за територију:
– града Пирота – једно место;
 25) Основног суда у Пожаревцу, за територију:
– града Пожаревца – једно место;
 26) Основног суда у Пожеги, за територију:
– општине Ариље – једно место,
– општине Косјерић – једно место;
 27) Основног суда у Прокупљу, за територију:
– општине Житорађа – једно место,
– општине Прокупље – једно место;
 28) Основног суда у Рашкој, за територију:
– општине Рашка – једно место;
 29) Основног суда у Сјеници, за територију:
– општине Сјеница – једно место;
 30) Основног суда у Старој Пазови, за територију:
– општине Стара Пазова – једно место;
31) Основног суда у Суботици, за територију:
– града Суботице – једно место;
32) Основног суда у Сурдулици, за територију:
 – општине Сурдулица – једно место;
33) Основног суда у Трстенику, за територију:
– општине Трстеник – једно место; 
 34) Основног суда у Шапцу, за територију:
 – општине Богатић – једно место, 
 – општине Коцељева – једно место.
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Пријава на конкурс за именовање за јавног бележника подноси се на 
обрасцу који je одштампан уз овај конкурс и који се преузима са интернет 
странице Јавнобележничке коморе Србије www.beleznik.org.

III
Кандидат који буде изабран за јавног бележника мора имати пребива-

лиште на дан полагања заклетве на подручју општине, односно града који 
је у одлуци о именовању одређен као његово службено седиште, а ако је у 
одлуци о именовању јавног бележника као његово службено седиште одре-
ђена градска општина, јавни бележник мора имати пребивалиште на дан 
полагања заклетве на подручју града којем припада та градска општина.

IV
За јавног бележника може бити именовано лице које испуњава сле-

деће услове: 
– да је држављанин Републике Србије; 
– да је пословно способно и да има општу здравствену способност; 
– да има диплому правног факултета у Републици Србији или да 

је нострификовало диплому правног факултета стечену изван Републике 
Србије; 

– да је положило правосудни испит и испит за јавног бележника;
– да има најмање пет година радног искуства у правној струци после 

положеног правосудног испита; 
– да је достојно јавног поверења за обављање послова јавног беле-

жништва;
– да говори, пише и чита српски језик, а на подручјима оне јединице 

локалне самоуправе где је у службеној употреби и језик мањине да познаје 
и језик те мањине или да приложи споразум о сарадњи са судским прево-
диоцем за језик те мањине; 

– да има или да може доказати да ће обезбедити одговарајуће просто-
рије и опрему за обављање делатности јавног бележника.

V
Кандидат за јавног бележника уз пријаву на конкурс подноси прило-

ге којима се доказује испуњеност законских услова, у оригиналу или ове-
реној фотокопији:

1) радну и личну биографију,
2) личну карту, односно извод електронског читача биометријске 

личне карте,
3) уверење Центра за социјални рад да није уписан у евиденцију 

лица лишених пословне способности,
4) лекарско уверење о општој здравственој способности,
5) уверење о држављанству Републике Србије,
6) извод из матичне књиге рођених,
7) диплому о завршеном правном факултету у Републици Србији, од-

носно доказ о нострификованој дипломи правног факултета која је стечена 
изван Републике Србије,

8) уверење о положеном правосудном испиту,
9) уверење о положеном јавнобележничком испиту,
10) потврду о најмање пет година радног искуства у правној струци 

после положеног правосудног испита, са тачним описом послова које је 
кандидат обављао,

11) доказ да се против кандидата не води кривични поступак,
12) доказ да кандидату није престао статус јавног бележника, јав-

нобележничког помоћника, јавнобележничког приправника или адвоката 
због теже повреде дужности, односно да му није због разрешења престала 
судијска или јавнотужилачка функција у смислу члана 26. став 1. тачка 3. 
Закона о јавном бележништву (потврде, изјава кандидата),

13) доказ о тoме да може обезбедити одговарајуће просторије и опре-
му за обављање јавнобележничке делатности на територији града, односно 
општине за коју се пријавио у складу са Правилником о јавнобележничкој 
канцеларији и радном времену јавног бележника („Службени гласник РС”, 
бр. 31/12, 87/14 и 15/17), (доказ о својини, односно закупу на адекватном 
пословном простору, односно доказ о поседовању новчаних средстава на 
рачуну пословне банке која су довољна за куповину, односно закуп одгова-
рајућег простора и опреме). 

VI
Кандидат за јавног бележника који није завршио правни факултет на 

српском језику дужан је да достави доказ о томе да говори, чита и пише 
српски језик на нивоу који је неопходан за бављење правничким радом. 

Кандидат за јавног бележника у општини у којој су на дан расписи-
вања конкурса у службеној употреби језици националних мањина дужан 
је да достави доказ да поред српског језика познаје и језике тих национал-
них мањина на нивоу који је неопходан за бављење правничким радом или 
споразуме о сарадњи са судским преводиоцима за језике тих мањина. 

VII
Захтев за именовање за јавног бележника тарифира се на основу За-

кона о републичким административним таксама тарифни број 25. у износу 
од 740,00 динара за подношење захтева; и у износу од 740,00 динара за 

решење. Наведени износ уплаћује се на жиро рачун 840-742221843-57, мо-
дел 97, позив на број: 50016, сврха уплате Републичка административна 
такса, прималац: Буџет Републике Србије.

Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан да достави и доказ 
о уплати републичке административне таксе. 

VIII
Пријава на конкурс за именовање јавних бележника са доказима до-

ставља се у року од 15 дана од дана објављивања овог конкурса у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србијеˮ на адресу: Јавнобележничка комора 
Србије, Београд, Деспота Ђурђа 13, са назнаком „Пријава на конкурс за 
именовање јавног бележника”.

Особе задуженe за контакт поводом конкурса за именовање јав-
них бележника су Марко Ивковић и Јадранка Голубовић, телефон број 
011/2620-104.  18-25243

 

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА КОМОРА СРБИЈЕ, Извршни одбор, на 
основу члана 28. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”, 
бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15 и 106/15), члана 36. Ста-
тута Јавнобележничке коморе Србије, у складу с Решењем Министарства 
правде број 740-07-00381/2018-22 од 21. јуна 2018. године, дана 5. јула 
2018. године расписује, јавни конкурс

– за именовање јавнобележничких помоћника.

I
Извршни одбор Јавнобележничке коморе Србије расписује јавни 

конкурс за именовање јавнобележничких помоћника у складу с Решењем 
Министарства правде број 740-07-00381/2018-22 од 21. јуна 2018. године 
којим је одређено расписивање конкурса, и то за подручје: 

1) Првог основног суда у Београду, територија градске општине Вра-
чар – једно место;

2) Другог основног суда у Београду, територија градске општине Во-
ждовац – једно место;

3) Првог основног суда у Београду, територија градске општине Ста-
ри град – једно место;

4) Првог основног суда у Београду, територија градске општине Па-
лилула – једно место;

5) Основног суда у Крагујевцу, територија града Крагујевца – једно 
место.

II
Пријава на конкурс за именовање јавнобележничких помоћника под-

носи се на обрасцу који je одштампан уз овај конкурс и који се преузима 
са интернет странице Јавнобележничке коморе Србије www.beleznik.org. 

III
За јавнобележничког помоћника може бити именовано лице које ис-

пуњава следеће услове: 
– да је држављанин Републике Србије; 
– да је пословно способно и да има општу здравствену способност; 
– да има диплому правног факултета у Републици Србији или да 

је нострификовало диплому правног факултета стечену изван Републике 
Србије; 

– да је положило правосудни испит и испит за јавног бележника;
– да је достојно јавног поверења за обављање послова јавног беле-

жништва.

IV
Кандидат за јавнобележничког помоћника уз пријаву на конкурс под-

носи прилоге којима се доказује испуњеност законских услова, у оригина-
лу или овереној фотокопији:

1) радну и личну биографију,
2) личну карту, односно извод електронског читача биометријске 

личне карте,
3) уверење Центра за социјални рад да није уписан у евиденцију 

лица лишених пословне способности, 
4) лекарско уверење о општој здравственој способности,
5) уверење о држављанству Републике Србије,
6) извод из матичне књиге рођених,
7) диплому о завршеном правном факултету у Републици Србији, од-

носно доказ о нострификованој дипломи правног факултета која је стечена 
изван Републике Србије,

8) уверење о положеном правосудном испиту,
9) уверење о положеном јавнобележничком испиту,
10) доказ да се против кандидата не води кривични поступак,
11) доказ да кандидату није престао статус јавног бележника, јав-

нобележничког помоћника, јавнобележничког приправника или адвоката 
због теже повреде дужности, односно да му није због разрешења престала 
судијска или јавнотужилачка функција у смислу члана 26. став 1. тачка 3. 
Закона о јавном бележништву (потврде, изјава кандидата).
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V

Кандидат за јавнобележничког помоћника који није завршио правни 
факултет на српском језику дужан је да достави доказ о томе да говори, 
чита и пише српски језик на нивоу који је неопходан за бављење правнич-
ким радом. 

VI
Захтев за именовање за јавнобележничког помоћника тарифира се 

на основу Закона о републичким административним таксама тарифни 
број 25. у износу од 740,00 динара за подношење захтева и у износу од 
740,00 динара за решење. Наведени износ уплаћује се на жиро рачун 840-
742221843-57, модел 97, позив на број: 50016, сврха уплате Републичка ад-
министративна такса, прималац: Буџет Републике Србије.

Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан да достави и доказ 
о уплати републичке административне таксе. 

VII
Пријава на конкурс за именовање јавнобележничких помоћника са 

доказима доставља се у року од 15 дана од дана објављивања овог конкур-
са у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ на адресу: Јавнобележничка 
комора Србије, Београд, Деспота Ђурђа 13, са назнаком „Пријава на кон-
курс за именовање јавнобележничких помоћника“.

Особe задуженe за контакт поводом конкурса за именовање јавнобе-
лежничких помоћника су Ксенија Пејовић и Марко Ивковић, телефон број 
011/2620-104.  18-25243

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 38. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Градске пијаце” 
Београд, број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године оглашава јавни конкурс 

– за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” 
Београд.

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП „Градске пијаце” Бео-
град, Улица Живка Карабиберовића број 3. Матични број: 07034628, ПИБ: 
101721046. Предузеће обавља комуналну делатност управљања пијацама 
која обухвата комунално опремање, одржавање и организацију делатности 
на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање 
промета пољопривредно-прехрамбених и других производа. Претежна 
делатност предузећа: 68.20 – Изнајмљивање властитих или изнајмљених 
некретнина и управљање њима.

Радно место: Директор ЈКП „Градске пијаце” Београд, на период од 
четири године. 

Услови за именовање директора: 
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 3;

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

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

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Улица Живка Карабиберовића број 3.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном по-

ступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, 
писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно 
потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са законом којим се 
уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за имено-
вање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од 
дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач Град Бео-
град, преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Улица краљи-
це Марије број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор директо-
ра ЈКП ’Градске пијаце’ Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посеб-
ним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 

центра за социјални рад); 
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”;
– диплома о стручној спреми; 
– 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. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– 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);

– 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);

– 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;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности;
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд, одбациће закључком про-
тив ког није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Маја 
Младеновић, телефони: 011/7157-334 и 011/7157-298, сваког радног дана 
од 10.00 до 14.00 часова.  18-24872

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 38. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП „Градско стамбено” 
Београд број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године оглашава јавни конкурс 

– за избор директора Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд.
Подаци о јавном предузећу: ЈП „Градско стамбено” Београд, Даније-

лова улица број 33, Матични број: 07486251, ПИБ: 100373090. Предузеће 
обавља делатност од општег интереса и то: радове на одржавању стамбе-
них зграда којима располаже Град Београд, радове на одржавању стамбе-
них зграда чије је одржавање поверено предузећу, као и радове на одржа-
вању стамбене зграде чијим извођењем се спречава или отклања опасност 
по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност кори-
сника зграде и околине у своје име, а за рачун стамбених зграда, односно 
трећих лица која су му поверила наведене послове у складу са законом. 
Претежна делатност предузећа је: 43.29 – Остали инсталациони радови у 
грађевинарству.

Радно место: Директор ЈП „Градско стамбено” Београд, на период од 
четири године.

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

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 3;

5. да има најмање три године радног искуства на руководећим посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

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

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
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9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Данијелова улица број 33.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 

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

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од 
дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач Град Бео-
град, преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Улица краљи-
це Марије број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор директо-
ра ЈП ’Градско стамбено’ Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посеб-
ним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 

центра за социјални рад); 
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”;
– диплома о стручној спреми; 
– 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. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– 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);

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

– 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;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности;
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд, одбациће закључком про-
тив ког није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Вања Ђо-
новић, телефони: 011/7157-410 и 011/7157-298, сваког радног дана од 10.00 
до 14.00 часова.  18-24872

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 38. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора „Дирекције за грађевин-
ско земљиште и изградњу Београда” ЈП, број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. 
године оглашава јавни конкурс 

– за избор директора „Дирекције за грађевинско земљиште и изград-
њу Београда” ЈП.

Подаци о јавном предузећу: „Дирекцијa за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда” ЈП, Београд, Његошева улица број 84, Матични 
број: 07094094, ПИБ: 100293512. Предузеће обавља комуналну делатност 

обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту 
грађевинског земљишта, припреме и реализације средњорочних и годи-
шњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града 
Београда, као делатност од општег интереса, и гради јавне објекте од по-
себног значаја за град Београд. Претежна делатност предузећа је: 74.90 – 
Остале стручне, научне и техничке делатности.

Радно место: Директор „Дирекцијa за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда” ЈП на период од четири године.

Услови за именовање директора: 
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним студијама у тра-

јању од најмање четири године, односно на основним академским студи-
јама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама 
или специјалистичким струковним студијама и то на Техничком, Правном, 
Економском и другом факултету одговарајуће струке;

4. да има најмање десет година радног искуства на пословима за које 
се захтева високо образовање из тачке 3;

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

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

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Његошева улица број 84.
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 правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за име-
новање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од 
дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач Град Бео-
град, преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Улица краљи-
це Марије број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор директо-
ра ’Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда’ЈП”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посеб-
ним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 

центра за социјални рад); 
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”;
– диплома о стручној спреми; 
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти 

из којих се доказује најмање десет година радног искуства на пословима 
за које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– 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);

– 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);

– 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;
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4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности;
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС” .
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа, чији је оснивач Гград Београд, одбациће закључком про-
тив ког није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Вања Ђо-
новић, телефони: 011/7157-410 и 011/7157-298, сваког радног дана од 10.00 
до 14.00 часова.  18-24872

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 38. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Градска чистоћа”, 
број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године оглашава јавни конкурс 

– за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”.
Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП „Градска чистоћа”, 

Београд, Улица Мије Ковачевића број 4. Матични број: 07045000, ПИБ: 
100003603. Предузеће обавља комуналну делатност одржавања чистоће на 
површинама јавне намене која обухвата чишћење и прање асфалтираних, 
бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и 
одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење 
посуда за отпатке на површинама јавне намене; управљање комуналним 
отпадом које обухвата сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, 
третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санира-
ње и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржа-
вање, њихово складиштење и третман; црпљење, одвоз и третирање фека-
лија из септичких јама. Претежна делатност предузећа: 38.11 – Скупљање 
отпада који није опасан.

Радно место: Директор ЈКП „Градска чистоћа”, Београд, на период 
од четири године. 

Услови за именовање директора: 
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 3;

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

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

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Улица Мије Ковачевића број 4.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном по-

ступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, 
писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно 
потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са законом којим се 
уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за имено-
вање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од 
дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач Град Бео-
град, преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Улица краљи-
це Марије број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор директо-
ра ЈКП ’Градскa чистоћа’, Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посеб-
ним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама – „Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 
центра за социјални рад); 

– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на 
дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”;

– диплома о стручној спреми; 
– 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. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– 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);

– 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);

– 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;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности;
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд, одбациће закључком про-
тив ког није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Маја 
Младеновић, телефони: 011/7157-334 и 011/7157-298, сваког радног дана 
од 10.00 до 14.00 часова.  18-24872

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 38. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП за уређење, коришће-
ње и одржавање „Ада Циганлија” Београд, број 02-209/18-С од 29. јуна 
2018. године оглашава јавни конкурс 

– за избор директора Јавног предузећа за уређење, коришћење и одр-
жавање „Ада Циганлија” Београд.

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈП за уређење, коришћење 
и одржавање „Ада Циганлија” Београд, Улица Ада Циганлија број 2, Ма-
тични број: 07451440, ПИБ: 100115129. Предузеће на подручју Аде Циган-
лије и Аде Међице обавља делатности одржавања зелених и рекреативних 
површина, стара се о отвореном јавном купалишту, јавним паркиралишти-
ма и санитарним објектима. Претежна делатност предузећа: 81.30 –Услуге 
уређења и одржавања околине.

Радно место: Директор ЈП „Ада Циганлија”, на период од четири го-
дине. 

Услови за именовање директора: 
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 3;

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

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

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности;
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11. да није био на руководећим дужностима у предузећима која су 

пословала са губитком због његове кривице.
Место рада: Београд, Улица Ада Циганлија број 2.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном 

поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни кон-
курс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин 
сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са законом којим се уре-
ђује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именова-
ње директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од 
дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач Град Бео-
град, преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Улица краљи-
це Марије број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор директо-
ра ЈП ’Ада Циганлија’, Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посеб-
ним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 

центра за социјални рад); 
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”;
– диплома о стручној спреми; 
– 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. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– 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);

– 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);

– 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;

– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорно-
шћу да није био на руководећим дужностима у предузећима која су посло-
вала са губитком због његове кривице;

– 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;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности;
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд, одбациће закључком про-
тив ког није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Маја 
Младеновић, телефони: 011/7157-334 и 011/7157-298, сваког радног дана 
од 10.00 до 14.00 часова.  18-24872

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 38. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Зеленило – Бео-
град”, Београд, број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године оглашава јавни 
конкурс 

– за избор директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Бео-
град”, Београд.

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП „Зеленило – Београд”, 
Београд, Улица Мали Калемегдан број 8. Матични број: 07066597, ПИБ: 
101511244. Предузеће обавља комуналну делатност одржавања јавних зе-
лених површина, уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санаци-
ју зелених рекреативних површина и приобаља, израду опсега и уређење 
зелених површина на гробљима. Претежна делатност предузећа: 81.30 – 
Услуге уређења и одржавања околине.

Радно место: Директор ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд, на пери-
од од четири године. 

Услови за именовање директора: 
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 3;

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

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

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд,Улица Мали Калемегдан број 8.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном по-

ступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, 
писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно 
потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са законом којим се 
уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за имено-
вање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од 
дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач Град Бео-
град, преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Улица краљи-
це Марије број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор директо-
ра ЈКП ’Зеленило – Београд’, Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посеб-
ним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 

центра за социјални рад); 
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”;
– диплома о стручној спреми; 
– 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. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– 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);

– 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);

– 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;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности;
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
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Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд, одбациће закључком про-
тив ког није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Маја 
Младеновић, телефони: 011 /7157-334 и 011/7157-298, сваког радног дана 
од 10.00 до 14.00 часова.  18-24872

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 38. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлу-
ке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Београд-пут”, 
Београд број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године оглашава јавни конкурс 

– за избор директора Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”, 
Београд.

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП „Београд-пут”, Бео-
град, Улица Драгослава Срејовића број 8а. Матични број: 07023332, ПИБ: 
102209952. Предузеће обавља комуналну делатност одржавања улица и 
путева на територији градских општина одређену актима Града Београда, 
извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање са-
обраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тротоара, 
платоа и сл. у складу са законом.

Претежна делатност предузећа је: 42.11 – Изградња путева и ауто-
-путева; 

Радно место: Директор ЈКП „Београд-пут”, Београд, на период од 
четири године.

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

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 3;

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

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

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Улица Драгослава Срејовића број 8а.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 

изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказа 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 правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за име-
новање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од 
дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач Град Бео-
град, преко Секретаријата за саобраћај, Улица 27. марта број 43–45, Бео-
град, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈКП ’Београд-пут’ 
Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посеб-
ним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 

центра за социјални рад); 
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”;
– диплома о стручној спреми; 

– 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. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– 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);

– 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);

– 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;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности;
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд, одбациће закључком про-
тив кога није допуштена посебна жалба.

Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су Ивана 
Лазаревић, Ива Гргић и Татјана Илић, телефон: 011/3309-630, сваког рад-
ног дана од 9.00 до 13.00 часова.  18-24872

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 38. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈВП „Београдводе”, број 
02-209/18-С од 29. јуна 2018. године оглашава јавни конкурс 

– за избор директора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”.
Подаци о јавном водопривредном предузећу: ЈВП „Београдводе”, 

Београд, Улица Светозара Ћоровића број 15. Матични број: 07029110, 
ПИБ: 101518008. Предузеће обавља водопривредну делатност. Претежна 
делатност предузећа је: 42.91 – Изградња хидротехничких објеката.

Директор ЈВП „Београдводе” на период од четири године.
За избор директора предузећа потребно је испунити следеће услове: 
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 3;

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

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

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Улица Светозара Ћоровића број 15.
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 водопривредног предузећа, у складу 
са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о 
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник 
РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од 
дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.
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Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-

вању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач Град Бео-
град, преко Секретаријата за привреду, Улица краљице Марије број 1, Бео-
град, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈВП ’Београдводе’”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посеб-
ним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 

центра за социјални рад); 
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”;
– диплома о стручној спреми; 
– 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. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– 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);

– 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);

– 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;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности;
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд, одбациће закључком про-
тив ког није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Миодраг 
Живановић, телефон: 011/7157-400, сваког радног дана од 10.00 до 15.00 
часова.  18-24872

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 38. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Београдске елек-
тране” Београд, број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године оглашава јавни 
конкурс 

– за избор директора јавног комуналног предузећа ЈКП „Београдске 
електране” Београд.

Подаци о јавном комуналном предузећу: 
Пословно име: Јавно комунално предузеће „Београдске електране”, 

Нови Београд.
Скраћено пословно име предузећа: ЈКП „Београдске електране”, 

Београд.
Седиште предузећа: Београд, Савски насип број 11. 
Матични број: 07020210. 
ПИБ: 100139344.
Предузеће обавља комуналну делатност: производњу и дистрибуци-

ју топлотне енергије – централизовану производњу и дистрибуцију у више 
објеката водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, сходно закону 
и Статуту ЈКП „Београдске електране” Београд (I- 12352/2 од 14. јуна 2016. 
године), на подручју градских општина одређену актима Града Београда. 

Претежна делатност предузећа је: 35.30 – Снабдевање паром и кли-
матизација (производња и дистрибуција топлотне енергије – централизо-
вана производња и дистрибуција у више објеката водене паре, топле или 
вреле воде за потребе грејања). 

Радно место: Директор ЈКП „Београдске електране”, Београд на пе-
риод од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити следеће услове: 
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;

3. да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-
њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 3;

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

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

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Савски насип број 11.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 

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

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од 
дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач Град Бео-
град, преко Секретаријата за енергетику, Улица краљице Марије број 1/
XIV, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈКП ’Бео-
градске електране’, Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посеб-
ним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 

центра за социјални рад); 
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“;
– диплома о стручној спреми; 
– 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. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– 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);

– 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);

– 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;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности;
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд, одбациће закључком про-
тив ког није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Снежана 
Ромић, телефон: 011/715-7320, сваког радног дана од 9.00 до 13.00 часова. 
 18-24872
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СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 38. став 2. За-

кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП Градско саобраћај-
но предузеће „Београд” Београд, број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године 
оглашава јавни конкурс 

– за избор директора јавног комуналног предузећа ЈКП Градско сао-
браћајно предузеће „Београд”.

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП Градско саобраћајно 
предузеће „Београд”, Београд, Кнегиње Љубице број 29, Матични број: 
07022662, ПИБ: 100049398. Предузеће обавља комуналну делатност јав-
ног линијског превоза путника на територији градских општина, одређену 
актима Града Београда, сходно закону, Одлуци о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд” бр. 
3-342/16-С од 8. јуна 2016. године и Статуту Јавног комуналног предузећа 
Градско саобраћајно предузеће „Београд” број 6864 од 14. јуна 2016. године. 

Претежна делатност предузећа је: 49.31 – Градски и приградски коп-
нени превоз путника.

Радно место: Директор ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Бео-
град”, на период од четири године.

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

њу од најмање четри године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или спе-
цијалистичким струковним студијама;

4. да је по занимању дипломирани саобраћајни инжењер, дипломи-
рани машински инжењер или дипломирани инжењер електротехнике;

5. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 3;

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

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

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
10. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
11. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Улица кнегиње Љубице број 29.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 

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

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од 
дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач Град Бео-
град, преко Секретаријата за јавни превоз, Улица 27. марта број 43–45, 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈКП Градско 
саобраћајно предузеће ’Београд’ Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посеб-
ним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 

центра за социјални рад); 
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”;
– диплома о стручној спреми, из области које су наведене у условима 

под тачком 4; 
– 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. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– 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);

– 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);

– 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;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности;
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд, одбациће закључком про-
тив ког није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Станиша 
Драгељевић, телефон: 011/3309-776, и Љиљана Гарић Аризановић, теле-
фон: 011/3309-790, сваког радног дана од 9.00 до 13.00 часова.  18-24872

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 38. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно предузеће „Хипо-
дром Београд”, Београд, број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године оглаша-
ва јавни конкурс 

– за избор директора Јавног предузећа „Хиподром Београд” Београд.
Подаци о јавном комуналном предузећу: Јавно предузеће „Хиподром 

Београд” Београд, Паштровићева улица број 02, Београд, Матични број: 
07451792, ПИБ: 100570427. Предузеће обавља претежну делатност услуге 
уређења и одржавања околине, сходно закону и статуту, на подручју град-
ских општина одређену актима Града Београда. Претежна делатност пре-
дузећа је: 81.30 – Услуге уређења и одржавања околине.

Радно место: Директор Јавног предузећа „Хиподром Београд” Бео-
град, на период од четири године.

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

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 3;

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

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

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Паштровићева улица број 2.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 

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

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од 
дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровође-
ње конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач Град 



52 / 6. VII 2018. 13
Београд, преко Секретаријата за спорт и омладину, Улица краљице Марије 
број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Јавног 
предузећа ’Хиподром Београд’ Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посеб-
ним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 

центра за социјални рад); 
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”;
– диплома о стручној спреми; 
– 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. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– 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);

– 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);

– 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;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности;
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд, одбациће закључком про-
тив ког није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Вукан Јо-
вановић, телефон: 011/7157-488, сваког радног дана од 8.30 до 13.00 часова.

  18-24872

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 38. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Јавно осветљење” 
Београд , број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године оглашава јавни конкурс 

– за избор директора јавног комуналног предузећа ЈКП „Јавно осве-
тљење” Београд.

Подаци о јавном комуналном предузећу: 
Пословно име: Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење”, Београд.
Скраћено пословно име предузећа: ЈКП „Јавно осветљење”, Београд.
Седиште предузећа: Београд, Устаничка 64 (II и VIII спрат).
Матични број: 20085797.
ПИБ: 104069240.
Предузеће обавља комуналну делатност обезбеђивања јавног осве-

тљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и ин-
сталацију јавног осветљења за осветљавање саобраћајних и других по-
вршина јавне намене, сходно закону и Статуту ЈКП „Јавно осветљење” 
Београд, (бр. 2607 од 13. јуна 2016. године), на подручју градских општина 
одређену актима Града Београда. 

Претежна делатност предузећа је: 43.21 – Постављање електричних 
инсталација. 

Радно место: Директор ЈКП „Јавно осветљење”, Београд, на период 
од четири године.

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

јању од најмање четири године, односно на основним академским студи-
јама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама 
или специјалистичким струковним студијама; односно високо образовање 
стечено на студијама III степена (доктор наука) или II (магистар наука).

4. да има најмање десет година радног искуства на пословима за које 
се захтева високо образовање из тачке 3;

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

6. да има најмање пет година радног искуства на руководећим посло-
вима након стицања звања из тачке 3. овог става;

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

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
10. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
11. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Устаничка 64 (II и VIII спрат).
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 

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

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од 
дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач Град Бео-
град, преко Секретаријата за енергетику, Улица краљице Марије број 1/
XIV, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈКП ’Јав-
но осветљење’, Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посеб-
ним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 

центра за социјални рад); 
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”;
– диплома о стручној спреми; 
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти 

из којих се доказује најмање десет година радног искуства на пословима 
за које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– 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);

– 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);

– 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;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности;
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд, одбациће закључком про-
тив ког није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Снежана 
Ромић, телефон: 011/7157-320, сваког радног дана од 9.00 до 13.00 часова.

  18-24872
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СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 38. став 2. За-

кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлу-
ке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП за јавне гараже 
и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд, број 02-209/18-С од 29. јуна 
2018. године оглашава јавни конкурс 

– за избор директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и 
паркиралишта „Паркинг сервис” Београд.

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП за јавне гараже и пар-
киралишта „Паркинг сервис” Београд, Улица кнеза Вишеслава број 27, 
Београд. Матични број: 07046383, ПИБ: 100214228. Предузеће обавља 
комуналну делатност управљања јавним паркиралиштима која обухвата 
услугу одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обе-
леженим местима (затворни и отворени простори), организацију и вршење 
контроле и наплате паркирања, услугу уклањања непрописно паркира-
них, одбачених и остављаних возила, премештање паркираних возила под 
условима прописаним законом, постављање уређаја којима се по налогу 
надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премешта-
ње возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у 
случајевима предвиђеним одлуком скупштине јединице локалне самоу-
праве којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања 
јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга у складу са 
законом.

Претежна делатност предузећа је: 52.21 – Услужне делатности у коп-
неном саобраћају.

Радно место: Директор ЈКП за јавне гараже и паркиралишта „Пар-
кинг сервис” Београд, на период од четири године.

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

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 3;

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

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

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Улица кнеза Вишеслава број 27.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 

изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказа 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 правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за име-
новање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од 
дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач Град Бео-
град, преко Секретаријата за саобраћај, Улица 27. марта број 43–45, Бео-
град, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈКП за јавне гара-
же и паркиралишта ’Паркинг сервис’ Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посеб-
ним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 

центра за социјални рад); 
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”;
– диплома о стручној спреми; 
– 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. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– 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);

– 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);

– 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;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности;
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС”. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд, одбациће закључком про-
тив кога није допуштена посебна жалба.

Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су Ивана 
Лазаревић, Ива Гргић и Небојша Миливојевић, телефон: 011/3309-630, 
сваког радног дана од 9.00 до 13.00 часова.  18-24872

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 38. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Погребне услуге” 
Београд број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године оглашава јавни конкурс 

– за избор директора јавног комуналног предузећа ЈКП „Погребне 
услуге” Београд.

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП „Погребне услуге” Бео-
град, Рузвелтова улица број 50, Матични број: 07049455, ПИБ: 100133006. 
Предузеће обавља комуналну делатност управљања гробљима и погреб-
не услуге које обухватају одржавање гробаља и објеката који се налазе у 
склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање и кре-
мирање, одржавање пасивних гробаља и спомен– обележја, као и превоз 
посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или 
до крематоријума. Претежна делатност предузећа је: 96.03 – Погребне и 
сродне делатности.

Радно место: Директор ЈКП „Погребне услуге” Београд, на период 
од четири године.

Услови за именовање директора: 
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 3;

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

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

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Рузвелтова улица број 50.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 

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

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од 
дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.
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Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-

вању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач Град Бео-
град, преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Улица краљи-
це Марије број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор директо-
ра ЈКП ’Погребне услуге’ Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посеб-
ним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 

Центра за социјални рад); 
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”;
– диплома о стручној спреми; 
– 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. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– 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);

– 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);

– 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;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности;
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд, одбациће закључком про-
тив ког није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Маја 
Младеновић, телефони: 011/7157-334 и 011/7157-298, сваког радног дана 
од 10.00 до 14.00 часова.  18-24872

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 38. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП „Сава центар”, број 
02-209/18-С од 29. јуна 2018. године оглашава јавни конкурс 

– за избор директора јавног предузећа ЈП „Сава центар”.
Подаци о јавном предузећу: ЈП „Сава центар”, Београд, Улица Ми-

лентија Поповића број 9. Матични број: 07049285, ПИБ: 100002723. 
Предузеће обавља делатност од општег интереса за Град Београд, кул-
турно-уметничку и конгресну делатност од општег интереса. Претежна 
делатност јавног предузећа је: 82.30 – Организовање састанака и сајмова. 

Радно место: Директор ЈП „Сава центар” на период од четири године.
За избор директора предузећа потребно је испунити следеће услове: 
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 3;

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

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

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Улица Милентија Поповића број 9.
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 правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за име-
новање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од 
дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач Град Бео-
град, преко Секретаријата за привреду, Улица краљице Марије број 1, Бео-
град, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈП ’Сава центар’”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посеб-
ним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 

центра за социјални рад); 
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”;
– диплома о стручној спреми; 
– 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. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– 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);

– 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);

– 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;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности;
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд, одбациће закључком про-
тив ког није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Миодраг 
Живановић, телефон: 011/7157-400, сваког радног дана од 10.00 до 15.00 
часова.  18-24872

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, на основу члана 36. ст. 3. и 
4, члана 37. и члана  38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, број 15/16), чл. 47. и 49. Статута Јавног комуналног предузе-
ћа „Комуналне службе” Пожаревац брoj 01-5683/2 од 14. децембра 2016. 
године и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно 
комуналних предузећа чији је оснивач град Пожаревац, број 011-06-96/12 
од 29. јуна 2018. године, објављује оглас о јавном конкурсу 

– за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне слу-
жбе” Пожаревац.

1. Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног 
предузећа „Комуналне службе” Пожаревац, чији је оснивач град Пожаре-
вац ради именовања на период од четири године.
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2. Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће послује под послов-

ним именом: Јавно комунално предузеће „Комуналне службе” Пожаревац. 
Скраћено пословно име: ЈКП „Комуналне службе”. Седиште: Пожаревац, 
Југ Богданова  22. Матични број 17223836 ПИБ 100436152. Пословање 
Јавног предузећа уређено је Одлуком о усклађивању пословања Јавног ко-
муналног предузећа „Комуналне службе” Пожаревац са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник града Пожаревца”, број 12/16). Претежна 
делатност јавног предузећа је 38.11 – скупљање отпада који није опасан.

3. Јавни конкурс се спроводи за радно место: Директор Јавног кому-
налног предузећа „Комуналне службе” Пожаревац. Директор се именује 
на период од четири године.

4. Послови директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне 
службе” Пожаревац: представља и заступа јавно предузеће, организује и 
руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за за-
конитост рада јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, пре-
длаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је 
за њихово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлу-
ке надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике јавног 
предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно 
предузеће, закључује уговоре о раду са извршним директорима у складу 
са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији, 
врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јав-
ног предузећа.

5. Услови за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Ко-
муналне службе” Пожаревац: кандидат за избор, односно именовање ди-
ректора ЈКП „Комуналне службе” мора испунити следеће услове:

– да је пунолетно и пословно способно лице;
– да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

– да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из алинеје 2. ове тачке;

– да има најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима Јавног комуналног 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: 
а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара; 
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
6. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се 

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

7. Место рада: Пожаревац, на адреси седишта Јавног предузећа у 
Улици Југ Богданова 22.

8. Рок за подношење пријава: 30 дана од дана објављивања овог јав-
ног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

9. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о позна-
вању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања.

10. Уз пријаву са личном и радном биографијом (са навођењем на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство до подношења пријава) прилажу се докази о испуњености 
услова у оригиналу или овереној фотокопији, и то:

– извод из матичне књиге рођених (издат у складу са Законом о ма-
тичним књигама  „Службени гласник РС”, бр. 20/09, 145/14 и 47/18),

– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 
центра за социјални рад),

– уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу 
на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике 
Србије”),

– диплома о стручној спреми,
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде, решења или 

други акти из којих се доказује најмање пет година радног искуства на по-
словима за које се захтева 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, са краћим описом посло-
ва које је обављао до подношења пријава), 

– 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),

– доказ да није члан органа политичке странке, односно да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

–  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:

a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
б) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара; 
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији, која је 

оверена код јавног бележника.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 

потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуште-
на посебна жалба. 

11.  Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на јавни конкурс са 
документацијом и доказима подносе се у запечаћеној коверти, препоруче-
ном пошиљком путем поште или лично преко пријемне канцеларије ор-
гана града, Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Пожаревац, 
на адресу:  Скупштина града Пожаревца Комисији за спровођење конкурса 
за избор директора јавних предузећа и јавно комуналних предузећа чији 
је оснивач град Пожаревац, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс – не 
отварај”, Дринска 2, 12000 Пожаревац.

12. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Буди-
мир Милорадовић, члан Комисије, e-mail adresa: bmiloradovic@pozarevac.
rs, телефон број 012 539-747, сваког радног дана од 8.00 до 15.00 часова.

13. Овај оглас објавиће се у „Службеном гласнику Републике Срби-
је”, најмање у једним дневним новинама, које се дистрибуирају на целој 
територији Републике Србије и на званичној интернет страници града По-
жаревца.  18-24832

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРА-
ДУ, декан, расписује конкурс: 

– за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним вре-
меном, на радном месту:

– једног ванредног професора за ужу научну област Клиничке сто-
матолошке науке, наставни предмети Болести зуба претклиника, Рестау-
ративна одонтологија, Претклиничка ендодонција, Ендодонција и Рекон-
струкција тешко оштећених зуба;

– једног доцента за ужу научну област Клиничке стоматолошке на-
уке, наставни предмети Ортопедија вилица, Фиксна ортодонција, Прехи-
руршка припрема, Компјутеризована стоматологија, Педодонција, Биоме-
ханички принципи у стоматолошким наукама, Принципи фотографисања 
орофацијалне регије у научним истраживањима, Ортодонтски апарати 1, 
Ортодонтски апарати 2 и Специфичности рада у ортопедији вилица;

– једног доцента за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, 
наставни предмет Микробиологија и имунологија;

– пет асистената са докторатом за ужу научну област Клиничке сто-
матолошке науке, наставни предмети Болести зуба претклиника, Рестау-
ративна одонтологија, Претклиничка ендодонција, Ендодонција и Рекон-
струкција тешко оштећених зуба;

– једног асистента са докторатом за ужу научну област Клиничке 
стоматолошке науке, наставни предмети Стоматолошка протетика клини-
ка, Мобилна стоматолошка протетика и Фиксна стоматолошка протетика.

Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању, 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Правилником о условима, начину и поступку 
избора у сарадничка звања на Стоматолошком факултету у Београду и Ста-
тутом Стоматолошког факултета у Београду.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 
– за избор у звање ванредног професора и доцента: биографију, спи-

сак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, дипло-
му о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специја-
листичком испиту (за клиничке предмете), уџбеничку литературу и друго 
од значаја за избор у наведено звање;

– за избор у звање асистента са докторатом: биографију, списак радо-
ва, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о од-
брањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком 
испиту (за клиничке предмете) и друго од значаја за избор у наведено звање.

Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Бео-
граду, Др Суботића 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
  18-24835
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КРАГУЈЕВАЦ, 34000 Крагујевац, Косовска 8, телефон 034/300-990, рас-
писује конкурс за избор: 

– два наставника у наставно звање предавач за уже области: Математи-
ка и програмирање и Рачунари и пројектовање, са пуним радним временом.

Избор у наставно звање и заснивање радног односа је на одређено 
време од пет година.

Услови: кандидат треба да има научне, стручне и практичне резулта-
те из ужих области за које се врши избор, да испуњава условe прописане 
чланом 72. став 4. и чланом 74. ст. 1. и 2. Закона о високом образовању, 
Правилником о избору наставника и сарадника и Правилником о ужим 
областима Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу, који 
су доступни на сајту: www.vts.edu.rs.

Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: оверену фотокопију ди-
пломе о стеченом стручном називу, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном академском називу, уверење о неосуђиваности за кривична дела из 
члана 72. став 4. Закона о високом образовању (не старије од шест месе-
ци), биографију (са освртом на стручно ангажовање), списак научних и 
стручних радова, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, фотокопију личне карте или извод електронског читача биометријске 
личне карте. Биографију, списак научних и стручних радова и саме радове 
кандидат доставља и у електронској форми на CD-у.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

  18-24834

СУДСКИ ОГЛАСИ

ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ

Виши суд у Краљеву и то судија Радојка Бажалац 
у предмету по предлогу предлагача Каровић Зорице из 
Војмиловића, општина Рашка, сада на адреси 4 me rue 
du Magasin a Fourrage, 68000 Kolmar, Francuska, коју за-
ступа пуномоћник адвокат Верослав Гарић из Краљева, 
ради признања пресуде Вишег суда у Колмару, бр. IIЈ 
16/2721, број регистра 14/02925 од 15. новембра 2016. 
године, против противника предлагача  Јаковљевић 
Миодрага на адреси 2 me de la eme 5 Division Blindee, 
68000 Kolmar, Francuska, поступајући по предлогу 
предлагача да се противнику предлагача постави при-
времени заступник на основу члана 81. став 2. тачка 4 
ЗПП-а, донео је 28. маја 2018. године, решење.

Ⅰ Противнику предлагача Јаковљевић Миодрагу 
сада непознате адресе, поставља се привремени за-
ступник  адвокат Радмила Станимировић из Краљева.

ⅠⅠ Привремени заступник ће заступати противни-
ка предлагача у овом предмету све док се противник 
предлагача или њен пуномоћник не појаве пред судом, 
односно док орган старатељства не обавести суд да је 
поставио старатеља, а до окончања поступка признања 
наведене судске одлуке.

ⅠⅠⅠ Решење о постављењу привременог заступника 
се објављује у ЈП „Службени гласник РС”, истиче на 
огласној табли суда и доставља Центру за социјални 
рад Краљево.

Р. број 12/18 – Из Вишег суда у Краљеву.
  18-25110

ВИШИ СУД У ЧАЧКУ

Виши суд у Чачку, и то судија Светлана Митро-
вић, као судија појединац, у правној ствари предлагача 
Светлане Јовановић из Шведске Ul. Blakullagatan 76 c, 
коју заступа пуномоћник Ива Илић адвокат из Чачка,  
против противника предлагача Дејана Стевановића, 
сада на непознатој адреси, ради признања стране суд-
ске одлуке о разводу брака, решењем 5Р. број 9/18 од 6. 
јуна 2018. године, противнику предлагача за привреме-
ног заступника поставио је Ђорђа Ђуровића, адвоката 
из Чачка, који ће га у овом поступку заступати све док 
се противник предлагача или његов пуномоћник не 
појаве пред судом, односно док орган старатељства не 
обавести суд да му је поставио старатеља.

5. Р. број 9/18 – Из Вишег суда у Чачку.
  АУ18-0815

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Први основни суд у Београду и то судија Ненадић 
Љубица у оставинском поступку иза пок. Ђурђевац Ра-
дојице бившег из Београда, ван рочишта донео је 10. 
априла 2018. године, следеће решење.

Поставља се законском наследнику на непознатој 
адреси Ђурђевац Марку, привремени заступник адво-
кат Дедовић Р. Дарко из новог Београда, Шпанских 
бораца 24б.

Привремени заступник законског наследника за-
ступа у поступку све док се Ђурђевац Марко не појави 
пред судом, односно док орган старатељства не обаве-
сти суд о постављању стараоца наследном учеснику.

ⅠⅠⅠ 1 О. број 1712/15 – Из Првог основног суда у 
Београду.  18-24833

Први основни суд у Београду, на основу члана 81. 
став 2. тачка 5. ЗПП-а решењем 41. П број 1279/18 од 
12. јуна 2018. године у парници тужиоца Банка По-
штанска штедионица а.д. Београд, Краљице Марије 

3, против туженог Владић Влајка из Голубца, Брњица 
б.б., тренутно непознатог пребивалишта и боравишта, 
ради дуга, поставио је туженом Владић Влајку, привре-
меног заступника адвоката Драговић Иванку из Бео-
града, Витановачка 40, која ће га заступати у наведеној 
парници све док се тужени или његов пуномоћник не 
појави пред судом.

41. П. број 1279/18 – Из Привредног суда у Београду.
  18-25078

Први основни суд у Београду, и то судија Снежана 
Младеновић Вајдић је својим решењем 39 П 26489/16 
од 30. маја 2019. године, на основу члана 84. став 2. 
тачка 4. ЗПП, туженом Саши Анђелковићу из Београда, 
Анке Матић 1, Крњача, сада непознатог пребивалишта, 
поставио за привременог заступника адвоката Драгана 
Доламића из Београда, Светозара Марковића 77-а, која 
ће заступати туженог у овом поступку све док се ту-
жени или његов пуномоћник не појаве пред судом или 
док орган старатељства не обавести суд да је туженом 
поставио стараоца.

39. П. број 26489/16 – Из Првог основног суда у 
Београду.  18-25079

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Други основни суд у Београду, судија Јасмина Ву-
ковљак Јовановић, као судија појединац, у парници ту-
жиоца Raiffeisen banka a.d. Београд, Ђорђа Станојевића 
16, против туженог Живковић Предрага сада непозна-
тог пребивалишта, ради дуга, ван рочишта, 2. априла 
2018. године, донео је решење којим је туженом Жив-
ковић Предрагу, сада непознатог пребивалишта, по-
ставио привременог заступника Будалић Александра, 
адвоката из Београда, Катанићева 15, а које је донето у 
смислу одредбе члана 81. став 2. тачка 4. Закона о пар-
ничном поступку.

3. Пл. број 119/17 – Из Другог основног суда у 
Београду.  18-24712

ТРЕЋИ ОСНОВИ СУД У БЕОГРАДУ

Трећи основни суд у Београду, судија  Лидија Не-
дић, у парници тужиоца Удружење осигуравача Србије 
– Гарантни фонд, Београд, Милентија Поповића 5-б/2, 
чији је пуномоћник адв. Гордана Голубовић из Бео-
града, Жарка Пуцара 23, против туженог Миленковић 
Александра из Лесковца, Мајора Тепића 14/20, сада не-
познатог пребивалишта и боравишта, ради регреса, ван 
рочишта 3. априла 2014. године, донео је решење којим 
је поставио туженом Миленковић Александру, привре-
меног заступника – адв. Љубицу Павловић Трговчевић 
из Београда, Доситејева 8, која ће заступати права и 
интересе туженог у овом спору све док се тужени или 
његов пуномоћник не појаве пред судом или док орган 
старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.

13. П. број 3226/14 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24697

Пред овим судом у току је парнични поступак по 
тужби тужиоца Миленијум осигурање а.д.о. из Бео-
града, Булевар Михајла Пупина 10Л, против туженог 
Гладић Јосипа сада непознатог боравишта, заведен под 
бројем 5 П-3332/16 ради дуга, у ком поступку је туже-
ном Гладић Јосипу постављен привремени заступник 
адвокат Гојаковић Малина Београд, Краља Милана 
33/9, која ће заступати туженог у овој парници, и имати 
сва права и дужности законског заступника, све док се 
тужена не појави пред судом.

5. П. број 3332/16 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24717

Трећи основни суд у Београду, судија Наташа 
Милутиновић Панчевски, у парници тужиоца „ЕПС 
Дистрибуција” д.о.о., Београд из Београда, чији је пу-
номоћник Милутин Радоичић, адвокат из Београда, 
Кнегиње  Љубице 4 против туженог Радовић Рада из 
Београда, Батајнице, Војвођанских бригада 110, сада 
непознатог пребивалишта и боравишта, ради неоснова-
ног обогаћења, решењем од 26. марта 2018. године је 
туженом, Радовић Рада из Београда, Батајнице, Војво-
ђанских бригада 110, сада непознатог пребивалишта и 
боравишта, поставио привременог заступника адвоката 
Савић Владимира из Новог Београда, Булевар Михајла 
Пупина 10Е, који ће вршити сва права и дужности за-
конског заступника док се тужена или њен пуномоћник 
не појаве пред судом, односно док орган старатељства 
не постави стараоца а на основу члана 81. ЗПП.

П. број 4716/16 – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  18-24719

Трећи основни суд у Београду, као парнични и то 
судија Љиљана Билош, као судија појединац, у парни-
ци тужиоца „ЕПС Дистрибуција” д.о.о., против тужене 
Стојков Светлане из Угриноваца, Гробљанска 16, ради 
неоснованог обогаћења, поставио је за привременог 
заступника адв. Антуновић Михаила из Београда, Ру-
звелтова 45, који ће заступати тужену пред Трећим 
основним судом у Београду, у правној ствари 1. П. број 
6340/16, док се тужена или њен пуномоћник не појаве 
пред овим судом, односно док орган старатељства не 
обавести суд да је туженој поставио привременог за-
ступника, а све на основу одредби члана 81. ст. 1. и 2. 
тач. 4. и 5. ЗПП-а.

1. П број 6340/16 – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  18-24720

Трећи основни суд у Београду, и то судија Татјана 
Лемајић, у предмету 8П. број 1061/14 у парници тужи-
оца Републике Србије Министарства одбране, Војно 
грађевински центар Београд, против тужених Чајка 
Вере, Чајка Ивана обоје из Републике Хрватске Ниши-
це, Велимироваци, Алојзија Степинца 100 и Чaлушић 
Ирене из Републике Хрватске, Загреба, Трновчице, 
Матнича 5, ради исељења, а на основу члана 79. став 
1. тачка 5. ЗПП-а, поставио је привременог заступника 
туженима Чајка Вери, Чајка Ивани и Челушић Ирени, 
адвоката Јасминку Грујић из Београда, Отона Жупан-
чића 7, стан 12, који ће их заступати у овом поступку, 
све док се тужени или њихов пуномоћник не појави 
пред судом.

8. П. број 1061/14 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24721

Трећи основни суд у Београду, и то судија Татја-
на Лемајић, у предмету 8П. број 371/16 у парници ту-
жиоца Ајетовић Ћемала, против туженог Селимовски 
Аднана, непознатог пребивалишта и боравишта, ради 
накнаде штете, а на основу члана 81. ЗПП-у, поставио 
је привременог заступника туженом Селимовски Адна-
ну, адвоката Шуковић Милана из Београда, Исмета Му-
језиновића 21, који ће га заступати у овом поступку, све 
док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред 
судом, односно док орган старатељства не обавести суд 
да је туженом поставио привременог стараоца за посе-
бан случај.

8. П. број 371/16 – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  18-24722
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Трећи основни суд у Београду, судија Бојана Чо-

гурић, судија појединац, у парници тужиоца Финдо-
местик банка а.д., са седиштем у Београду, Булевар 
Михајла Пупина 115А, чији је пуномоћник Немања 
Алексић, адвокат из Новог Сада, Грчкошколска 1, про-
тив туженог Драгана Остојића, непознатог пребива-
лишта, ради дуга, вредност предмета спора 14.249,16 
динара, ван рочишта 20. фебруара 2018. године, донео 
је решење којим је туженом Драгану Остојићу поста-
вио привременог заступника адвоката Зорана Гилића, 
из Београда, Булевар Михајла Пупина 205/4, из разло-
га што је тужени непознат на адреси и достављање се 
није могло извршити.

Постављени привремени заступник адвокат Зоран 
Гилић, из Београда, Булевар Михајла Пупина 205/4, 
заступаће туженог Драгана Остојића у парничном по-
ступку Пл. број 323/14 све док се тужени или његов 
пуномоћник не појави пред судом.

17. Пл. број 323/14 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24723

Трећи основни суд у Београду, као парнични и то 
судија Љиљана Билош, као судија појединац, у парни-
ци тужиоца Hypo Alpe Adria Bank AD Београд, против 
туженог Костић Драгољуба из Београда, Драгише Бра-
шована 11/9, ради дуга, решењем од 28. априла 2017. 
године туженом Костић Драгољубу, сада непознатог 
пребивалишта, поставио је за привременог заступника 
адв. Васић Ненада, адвоката из Београда, Миријевска 
23, који ће заступати туженог пред Трећим основним 
судом у Београду, у правној ствари 1. Пл. број 1924/13, 
док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред 
овим судом, односно док орган старатељства не обаве-
сти суд да је туженом поставио привременог заступни-
ка, а све на основу одредби члана 81. ст. 1. и 2. тач. 4. 
и 5. ЗПП.

1. Пл. број 1924/13 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24724

Трећи основни суд у Београду, и то судија Мило-
сава Јовановић, као судија појединац, у ванпарничном 
предмету предлагача Цветковић Гордане, ради прогла-
шења несталог Цветковић Драгана за умрло лице, на 
основу Закона о ванпарничном поступку, на рочишту 
11. децембра 2017. године издаје оглас

Позива се Цветковић Драган, рођен 28. марта 
1962. године у Београду, од оца Живка и мајке Гордане 
рођене Ристивојевић, са последњим пребивалиштем у 
Новом Београду, Булевар Зорана Ђинђића 140, да се у 
року од три месеца од објављивања огласа у „Службе-
ном гласнику Републике Србије” јави овом суду.

Истовремено овај суд позива сваког ко зна нешто о 
његовом животу да то јави суду, а по протеку наведеног 
рока, суд ће донети одлуку по предлогу за проглашење 
несталог лица за умрло.

1. Р2. број 66/2017 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24725

Трећи основни суд у Београду, судија Наташа 
Милутиновић Панчевски, у парници тужиоца Јованић 
Радиша село Крнуле чији је пуномоћник адвокат Бран-
ко Стошић из Новог Београда, Алексиначких рудара 
59/18, против туженог, Стаматовић Ивана из Новог 
Београда, Сурчински пут 19а, сада непознатог преби-
валишта и боравишта, који нема пуномоћника и других 
тужених, ради утврђења, решењем од 26. марта 2018. 
године, поставио је туженом, Стаматовић Ивану из 
Новог Београда, Сурчински пут 19а, сада непознатог 
пребивалишта и боравишта, који нема пуномоћника, 
привременог заступника адвоката Наталију Ђорђевић 
из Београда, Рада Неимара 24а, који ће вршити сва пра-
ва и дужности законског заступника док се тужени или 
његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док 
орган старатељства не постави стараоца а на основу 
члана 81. ЗПП-а.

4. П. број 11/17 – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  18-24726

Трећи основни суд у Београду и то судија Мари-
јана Николић Милосављевић у парничном поступку 
тужиоца Генерали осигурање а.д.о., из Новог Београ-
да, Владимира Поповића 8, кога заступа Александар 

Ђорђевић, адвокат из Београда, Кумодрашка 103, про-
тив туженог Арнаут Дарка, сада непознатог пребивали-
шта и боравишта, ради регреса, донео је 7. марта 2018. 
године, решење.

Туженом Арнаут Дарку, непознатог пребивали-
шта и боравишта, поставља се привремени заступник: 
Мирјана Грубач, адвокат из Београда, Цара Уроша 17.

Привремени заступник заступаће интересе туже-
ног Арнаут Дарка у овом поступку све док се исти или 
његов пуномоћник не појави пред судом.

18. П. број 4448/17 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24727

Трећи основни суд у Београду, судија Милија-
на Кнежевић, у правној ствари тужиоца Akcionarskog 
društva za osiguranje „Generali osiguranje Srbija” а.д.о. 
из Новог Београда, Владимира Поповића 8, кога засту-
па пуномоћник адвокат Маја Перовић из Београда, ⅠⅠ 
Грге Андријановића 9, против првотуженог Станојевић 
Бранка из Београда, Јаше Игњатовића 52, и друготу-
женог Божић Драгана из Београда, кога заступа пуно-
моћник адвокат Милијана Цвијетиновић из Београда, 
Ариљска 9/2, ради регреса, 13. октобра 2017. године 
донео је решење којим се првотуженом Станојевић 
Бранку из Београда, Јаше Игњатовића 52, сада непо-
знатог  пребивалишта и боравишта, који нема пуномоћ-
ника, поставља привремени заступник адвокат Биљана 
Николић, Поштански фах 8, 11080 Земун, који ће врши-
ти сва права и дужности законског заступника док се 
тужени или његов пуномоћник не појави пред судом, 
односно док орган старатељства не постави стараоца, а 
на основу члана 81. ЗПП-а.

7. П. број 1509/16 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24728

Трећи основни суд у Београду, је својим решењем 
2-П2 број 567/15 од 16. марта 2018. године туженом 
Yazin Qinnawi сада непознате адресе пребивалишта и 
боравишта, поставио привременог заступника у парни-
ци 2-П2 број 567/15 адвоката Грујичић Ивану из Бео-
града, Струмичка 83.

Постављени привремени заступник заступаће 
туженог пред Трећим основним судом у Београду, у 
предмету 2-П2 број 567/15 све док се тужени или његов 
пуномоћник не појаве пред судом, односно док надле-
жни орган старатељства не обавести суд да је туженом 
поставио стараоца.

2. П2. број 567/15 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24729

Трећи основни суд у Београду, и то судија Весна 
Милојевић, са судијским помоћником Оливером Јова-
новић, у оставинском поступку иза пок. Драгишић Ми-
одрага, бившег из Новог Београда, Булевар Арсенија 
Чарнојевића 142, донео је 6. септембра 2016. године, 
решење.

Наследном учеснику Драгишић Велимиру сину 
оставиоца из првог брака на непознатој адреси, поста-
вља се привремени заступник Едвард Штулић, адвокат 
из Београда, Ресавска 34.

Привремени заступник заступаће интересе на-
следног учесника Драгишић Велимира у овом оставин-
ском поступку све док се наследни учесник или њихов 
пуномоћник не појави пред судом, односно док орган 
старатељства не обавести суд да је поставио стараоца 
наследном учеснику.

Поука о правном леку: Против овог решења није 
дозвољена жалба.

4. О. број 888/15 – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  18-24730

Трећи основни суд у Београду, као парнични и то 
судија Весна Бојановић, као судија појединац, у правној 
ствари тужиоца Триглав осигурање а.д.о., Нови Београд, 
Милутина Миланковића 7А, против туженог Карлаш 
Милорада, из Зрењанина, Артемова 87, сада непознатог 
пребивалишта ради регреса, решењем од 17. августа 
2017. године, туженом Карлаш Милораду, из Зрењанина, 
Артемова 87, сада непознатог пребивалишта, поставио 
је за привременог заступника адвоката Влајковић Сне-
жану, Београд, Адмирала Гепрата 11, која ће заступати 
туженог пред Трећим основним судом у Београду, у 

правној ствари 2П. број 1814/2015, док се тужени или 
његов пуномоћник не појаве пред овим судом, односно 
док орган старатељства не обавести суд да је туженом 
поставио привременог заступника, а све на основу 
одредби члана 81. став 1. став 2. тач. 4. и 5. ЗПП.

2. П. број 1814/2015 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24731

Пред овим судом у току је парнични поступак по 
тужби тужиоца Генерали осигурање Србија из Београда, 
Владимира Поповића 8, које заступа пуномоћник адво-
кат Немања Алексић Нови Сад, Грчкошколска 1, против 
туженог Петковић Драгана, сада непознатог боравишта, 
заведен под бројем 5 П. број 2333/17 ради дуга, у ком 
поступку је туженом Петковић Драгану постављен при-
времени заступник адвокат Вучковић Милош Београд, 
Александра Белића 19, која ће заступати туженог у овој 
парници, и имати сва права и дужности законског за-
ступника, све док се тужена не појави пред судом.

5. П. број 2333/17 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24732

Трећи основни суд у Београду, судија Маријана 
Николић Милосављевић, судија појединац, у парници 
тужиоца Оператор дистрибутивног система „ЕПС Ди-
стрибуција” д.о.о. Београд, Масарикова 1–3, кога засту-
па  Милутин Радоичић, адвокат из Београда, Кнегиње 
Љубице 4, против тужене Ксеније Рашић, сада непозна-
тог пребивалишта, ради регреса, донео је ван рочишта 
28. децембра 2017. године, следеће решење.

Туженој Ксенији Рашић, непознатог пребивалишта 
и боравишта, поставља се привремени заступник Гаћеша 
Слободан, адвокат из Београда, Џорџа Вашингтона 40.

Привремени заступник заступаће интересе туже-
не Ксеније Рашић у овом поступку све док се иста или 
њен пуномоћник не појави пред судом.

18. П. број 6518/17 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24733

Трећи основни суд у Београду, и то судија Ма-
рина Ћуић, у парници тужиоца УОС Гарантни фонд, 
Београд, Милентија Поповића 5-б, чији је пуномоћник 
адвокат Цвладимир Лучић, Београд, Дечанска 19, про-
тив тужених Ћирић Живорада, Обреновац, Марка Ми-
лановића 9, и Стефановић Далибора из Звечке, Радова-
на Сублинчевића 40, сада непознатог боравишта, ради 
накнаде штете, заведен под бројем 5 П-5627/17 у ком 
поступку је туженом Стефановић Далибору, постављен 
привремени заступник адвокат Давидовић Александар, 
Београд, Немањина 9, који ће заступати туженог у овој 
парници, и имати сва права и дужности законског за-
ступника, све док се тужени не појави пред судом.

5. П. број 5627/17 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24836

Трећи основни суд у Београду, и то судија Ма-
рина Ћуић, у парници тужиоца ЕПС Дистрибуција 
д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, чији је пуномоћник 
Милутин Радоичић адвокат из Београда, поштански 
фах 107, 11158, Београд 118, против туженог Калапац 
Александар Београд–Сурчин, Војвођанска 379/Д, сада 
непознатог боравишта, ради регреса заведен под бро-
јем 5 П-5902/17 у ком поступку је туженом Калапац 
Александру постављен привремени заступник адвокат 
Даскаловић Марко из Београда, Стојана Протића 39/6, 
који ће заступати туженог у овој парници, и имати сва 
права и дужности законског заступника, све док се ту-
жени не појави пред судом.

5. П. број 5902/17 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24837

Трећи основни суд у Београду, и то судија Мило-
сава Јовановић, као судија појединац, у ванпарничном 
предмету предлагача Махинић Едхема ради прогла-
шења несталог Махинић Звонимира за умрло лице, на 
основу Закона о ванпарничном поступку, ван рочишта 
30. маја 2018. године, издаје оглас.

Позива се Махинић Звонимир, рођен 6. септембра 
1926. године у Београду, од оца Ахмеда и мајке Роксан-
де, да се у року од три месеца од објављивања огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије” јави овом суду.
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Истовремено овај суд позива сваког ко зна нешто о 

његовом животу да то јави суду, а по протеку наведеног 
рока, суд ће донети одлуку по предлогу за проглашење 
несталог лица за умрло.

1. Р2. број 132/17 – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  18-24839

Трећи основни суд у Београду и то судија Мило-
сава Јовановић као судија појединац у ванпарничној 
ствари предлагача Махинић Едхема из Мостара Матије 
Гупца 113, кога заступа пуномоћник Драган Крговић 
адвокат из Београда, Његошева 56/1, против противни-
ка предлагача Махинић Звонимира ради проглашења 
несталог лица за умрлог противнику предлагача Ма-
хинић Звонимира поставља се привремени заступник 
који ће штитити  његова права и интересе у овом по-
ступку и за истог се именује адвокат Татјана Зафиро-
вић из Београда, Максима Горког 19, а на основу члана 
81 ЗПП-а.

Постављени привремени заступник, заступаће 
противника предлагача у наведеној правној ствари све 
док се противник предлагача или њихов пуномоћник 
не појави пред судом, односно док орган старатељства 
не обавести суд да му је постављен старалац.

1. Р2. број 132/17 – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  18-24840

Трећи основни суд у Београду, и то судија Мари-
јана Николић Милосављевић у парничном поступку 
тужиоца Erste bank a.d. Нови Сад, Булевар ослобође-
ња 5, кога заступа Светлана Аншелковић-Милоше-
вић, адвокат из Београда, Косовска 34, против тужене 
Бојане Радовановић, сада непознатог пребивалишта и 
боравишта, ради дуга, донео је 1. марта 2018. године, 
следеће решење.

Туженој Бојани Радовановић, непознатог пребива-
лишта и боравишта, поставља се привремени заступ-
ник Јелена Грабеж, адвокат из Новог Београда, Влади-
мира Поповића 6.

Привремени заступник заступаће интересе тужене 
Бојане Радовановић у овом поступку све док се иста 
или њен пуномоћник не појави пред судом.

Поука о правном леку: Против овог решења дозво-
љена је жалба у року од 15 дана од пријема писаног от-
правка, Вишем суду у Београду, а преко овог суда.

18. Пл. број 842/17 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24841

Трећи основни суд у Београду, судија Бојана Чогу-
рић, судија појединац, у парници тужиоца Акционар-
ско друштво за осигурање „Генерали осигурање Срби-
ја” а.д.о. са седиштем у Београду, Владимира Поповића 
8, чији је пуномоћник Александар Ђорђевић адвокат 
из Београда, Кумодрашка 103, против тужених Бојана 
Стојаковића, непознатог пребивалишта и Милана Ми-
хаиловића из Сремчице, Благоја Симића Фузије 7Б, 
ради регреса, вредност предмета спора 84.000,00 дина-
ра, ван рочишта 27. марта 2018. године, донео је реше-
ње којим је првотуженом Бојану Стојаковићу поставио 
привременог заступника адвоката Љубомира Дабетића, 
из Београда, Др Агостина Нета 72, из разлога што је 
тужени непознат на адреси и достављање се није могло 
извршити.

Постављени привремени заступник адвокат Љу-
бомир Дабетић, из Београда, Др Агостина Нета 72, 
заступаће туженог Бојана Стојаковића у парничном 
поступку П. број 2846/17 све док се тужени или његов 
пуномоћник не појави пред судом.

П. број 2846/17 – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  18-24843

Трећи основни суд у Београду, судија Милијана 
Кнежевић, у правној ствари тужиоца Акционарско дру-
штво за осигурање Generali osiguranje Srbija из Београ-
да, Владимира Поповића 8, против туженог Микулић 
Синише из Инђије, Крчевине б.б., ради накнаде штете, 
сада непознатог пребивалишта и боравишта, који нема  
пуномоћника, поставља привременог заступника адво-
ката Марију Китаровић из Београда, Булевар војводе 
Мишића 23, који ће вршити сва права и дужности за-
конског заступника док се тужени или његов пуномоћ-
ник не појави пред судом, односно док орган старатељ-
ства не постави стараоца а на основу члана 81. ЗПП-а.

7. П. број 7149/17 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24842

Трећи основни суд у Београду, судија Бојана Чогу-
рић, судија појединац, у парници тужиоца Национална 
корпорација за осигурање стамбених кредита, са седи-
штем у Београду, Кнеза Милоша 20, из Београда, про-
тив туженог Роберта Вилагоша, непознатог пребивали-
шта, ради дуга, вредност предмета спора 1.696,453,00 
динара, ван рочишта 27. фебруара 2018. године, донео 
је решење којим је туженом Роберту Вилагошу поста-
вио привременог заступника адвоката Јелену Граић, 
из Београда, Владимира Поповића 6, из разлога што је 
тужени непознат на адреси и достављање се није могло 
извршити.

Постављени привремени заступник адвокат Јеле-
на Граић из Београда, Владимира Поповића 6, заступа-
ће туженог Роберта Вилагоша у парничном поступку 
П. број 3909/17 све док се тужени или његов пуномоћ-
ник не појави пред судом.

17. П. број 3909/17 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24845

Пред Трећим основним судом у Београду у току 
је поступак по предлогу предлагача Акционарско дру-
штво Индустрија млека и млечних производа „Имлек” 
Падинска Скела, Београд, Индустријско насеље б.б., МБ 
07042701, ПИБ 100001636, против противника предла-
гача Предузеће за финансијски лизинг  S-Leasing d.o.o., 
Београд, Милутина Миланковића 3а, МБ 17488104, ПИБ 
102941384, ради амортизације меница, и то серијских 
бр. АА5712440, АА5712439, АА5712441, АА5712442, 
АА5712443, АА5712444, АА5712445, АА5712446, 
АА5712449, АА5712450, АА5712451, АА5712452, 
АА5712453, АА5712454, АА5712457, АА5712458, 
АА5712459, и АА5712460 чији је издавалац Нишка мле-
кара ДОО Ниш (чији је правни следбеник АД „Имлек”), 
издате противнику предлагача, даваоцу лизинга, као 
средство обезбеђења наплате по уговорима о финан-
сијском лизингу бр. 9543/12, 9544/12, 9545/12, 9546/23, 
9549/12, 9550/12, 9551/12, 9553/12 и 9554/12.

Одређује се огласни рок од 60 дана, који тече од 
дана објављивања овог огласа у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, у коме се могу поднети пријаве или 
приговори против предлога.

Позива се противник предлагача Предузећа за фи-
нансијски лизинг S-Leasing d.o.o., Београд, Милутина 
Миланковића 3а, као и свако лице које држи означене 
менице да исте покаже суду или обавести суд о лицу и 
адреси лица које држи ове менице.

Означене менице ће се судски поништити ако се у 
огласном року нико не пријави суду са овим меницама 
или не стави приговор против предлога за поништење 
исправа, а ималац ових меница не сме пренети права из 
истих на другог.

3. Р3. број 45/2018 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24844

Трећи основни суд у Београду, судија Бојана Чогу-
рић, судија појединац, у парници тужиоца Акционар-
ско друштво за осигурање Миленијум, са седиштем у 
Београду, Булевар Михајла Пупина 10/л, против туже-
ног Александра Матејића, непознатог пребивалишта, 
ради регреса, вредност предмета спора 142.506,00 ди-
нара, ван рочишта 5. марта 2018. године, донео је ре-
шење којим је туженом Александру Матејићу поставио 
привременог заступника адвоката Јелену Рашовић, из 
Београда, Кнеза Милоша 51, из разлога што је тужени 
непознат на адреси и достављање се није могло извр-
шити.

Постављени привремени заступник адвокат Јеле-
на Рашовић, из Београда, Кнеза Милоша 51, заступаће 
туженог Александра Матејића у парничном поступку 
П. бр. 38533/13 све док се тужени или његов пуномоћ-
ник не појави пред судом.

17. П. број 38533/13 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24846

Пред овим судом у току је парнични поступак по 
тужби тужиоца Findomestic bank a.d. Београд, Булевар 
Михајла Пупина 115а, чији је пуномоћник адвокат 
Немања Алексић, Нови Сад, Грчкошколска 1, против 
тужене Мијатовић Данице, са пребивалиштем у Новом 
Бановцима, Рибарска 29, сада непознатог боравишта, 

заведен под бројем 5 П-3331/16 ради дуга, у ком по-
ступку је туженој Даници Мијатовић постављен при-
времени заступник адвокат Владан Готовац из Земуна, 
Кларе Цеткин 19/2, који ће заступати тужену у овој 
парници, и имати сва права и дужности законског за-
ступника, све док се тужена не појави пред судом.

5. П. број 3331/16 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24852

Трећи основни суд у Београду, судија Бојана Чо-
гурић, судија појединац, у парници тужиоца Акцио-
нарског друштвa за осигурање ДДО Нови Сад, са се-
диштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 8, чији 
је пуномоћник Срђан Илинчић, адвокат из Београда, 
Мишарска 8/2, против тужених Амдије Мамутовића, 
непознатог пребивалишта и Дражена Петровића, из 
Дољевца, место Пуковац, ради регреса, вредност пред-
мета спора 280.000,00 динара, ван рочишта 20. фебруа-
ра 2018. године, донео је решење којим је туженом Ам-
дији Мамутовићу поставио привременог заступника 
адвоката Небојшу Главаша, из Београда, Крунска 22, из 
разлога што је тужени непознат на адреси и доставља-
ње се није могло извршити.

Постављени привремени заступник адвокат Не-
бојша Главаш, из Београда, Крунска 22, заступаће ту-
женог Амдију Мамутовића у парничном поступку П. 
број 4140/15 све док се тужени или његов пуномоћник 
не појави пред судом.

17. П. број 4140/15 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24850

Трећи основни суд у Београду и то судија Марија-
на Николић Милосављевић у парничном поступку ту-
жиоца Findomestic bank a.d. Београд, Булевар Михајла 
Пупина 115 А, кога заступа Немања Алексић, адвокат 
из Новог Сада, Грчкошколска 1, против туженог Ти-
хомира Мијајловића, сада непознатог пребивалишта и 
боравишта, ради дуга, донео је 5. марта 2018. године, 
следеће решење.

Туженом Тихомиру Мијајловићу, непознатог пре-
бивалишта и боравишта, поставља се привремени за-
ступник Граховац Славица, адвокат из Београда, Војво-
де Миленка 34.

Привремени заступник заступаће интересе туже-
ног Тихомира Мијајловића у овом поступку све док се 
исти или његов пуномоћник не појави пред судом.

18. Пл. број 1028/17 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24848

Трећи основни суд у Београду, као парнични и то 
судија Љиљана Билош, као судија појединац, у парници 
тужиоца „Триглав осигурање” АДО Милутина Милан-
ковића 7а, Нови Београд, против туженог Величковић 
Вука из Ћуприје, Кнеза Милоша 134, ради регреса, 
сада непознатог  пребивалишта, поставио је за при-
временог заступника Дамјановић Жељка, адвоката из 
Београда, Шилерова 24, који ће заступати туженог пред 
Трећим основним судом у Београду, у правној ствари 
1.П број 5389/17, док се тужени или његов пуномоћник 
не појаве пред овим судом, односно док орган стара-
тељства не обавести суд да је туженом поставио при-
временог заступника, а све на основу одредби члана 81. 
ст. 1. и 2. тач. 4. и 5. ЗПП-а.

1. П. број 5389/17– Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  18-24851

Трећи основни суд у Београду, и то судија Татјана 
Лемајић, у предмету 8П број 1467/16 у парници тужи-
ље Сојева Нијази из Новог Београда, против тужених 
Мрдаљ Никола из Шибеника, Република Хрватска, 
Градске општине Нови Београд, Оштрић Јерка из 
Сплита, Република Хрватска, Републике Србије и Гра-
да Београда, ради утврђивања, а на основу члана 81. 
ЗПП-у, поставио је привременог заступника туженима 
Мрдаљ Николи и Оштрић Јерку, непознатог пребивали-
шта и боравишта, адвоката Јасминку Грујић из Београ-
да, Отона Жупанчића 7/стан 12, који ће га заступати у 
овом поступку, све док се тужени или његов пуномоћ-
ник не појаве пред судом.

8. П. број 1467/16 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24853
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Трећи основни суд у Београду, судија Бојана Чо-

гурић, судија појединац, у парници тужиоца „Триглав 
осигурање” а.д.о. Београд, са седиштем у Београду, 
Булевар Милутина Миланковића 7а, против тужених 
Немање Стојаковића, непознатог пребивалишта, Цвет-
ка Васића, из Београда, тршћанска 48 и Вука Обрадо-
вића, из Београда, Драгана Ракића 45/4, ради регреса, 
вредност предмета спора 395.560,00 динара, ван ро-
чишта 29. маја 2018. године, донео је решење којим је 
туженом Немањи Стојаковићу поставио привременог 
заступника адвоката Сару Дамњановић, из Београда, 
Станоја Главаша 13, из разлога што је тужени непознат 
на адреси и достављање се није могло извршити.

Постављени привремени заступник адвокат Сара 
Дамњановић, из Београда, Станоја Главаша 13, за-
ступаће туженог Немању Стојаковића у парничном 
поступку П. бр. 1752/15 све док се тужени или његов 
пуномоћник не појави пред судом.

17. П. број 1752/15 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24861

Трећи основни суд у Београду, судија Бојана Чогу-
рић, као судија појединац, у парници тужиоца „Societe 
Generale Banka Srbija” a.d. Београд, Булевар Зорана 
Ђинђића 50а/б, против туженог Дејана Тасића, непо-
знатог пребивалишта, ради исплате, вредност предмета 
спора 2.255.574,65 динара, ван рочишта 27. марта 2018. 
године, донео је решење којим је туженом Дејану Та-
сићу поставио привременог заступника адвоката Саву 
Грујичића, из Београда, Бранкова 18, из разлога што је 
тужени непознат на адреси и достављање се није могло 
извршити.

Постављени привремени заступник адвокат Сава 
Грујичић, из Београда, Бранкова 18, заступаће туженог 
Милана Радића у парничном поступку П. број 4599/16 
све док се тужени или његов пуномоћник не појави 
пред судом.

17. П. број 4599/16 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24864

Трећи основни суд у Београду, судија Бојана Чо-
гурић, судија појединац, у парници тужиоца Удружење 
осигуравача Србије – Гарантни фонд, Београд, са седи-
штем у Београду, Булевар деспота Стефана  68б, чији 
је пуномоћник Гордана Голубовић адвокат из Београ-
да, Жарка Пуцара 23, против тужених Николе Болића 
и Далибора Болића, обојица непознатог пребивалишта, 
ради регреса, вредност предмета спора 578.060,00 
динара, ван рочишта 27. марта 2018. године, донео је 
решење  којим је туженима Николи Болићу и Далибо-
ру Болићу поставио привременог заступника адвоката 
Данку Гурдељевић, из Београда, Браће  Јерковић 132 А, 
из разлога што су тужени непознати на адреси и доста-
вљање се није могло извршити.

Постављени привремени заступник адвокат Данка 
Гурдељевић, из Београда, Браће Јерковић 132А, засту-
паће тужене Николу Болића и Далибора Болића у пар-
ничном поступку П. број 172/15 све док се тужени или 
њихов пуномоћник не појави пред судом.

17. П. број 172/15 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24863

Пред овим судом у току је парнични поступак 
по тужби тужиоца Удружење осигуравача Србије, Га-
рантни фонд против тужених Јовановић Александра и 
Јовановић Марије непознатог пребивалишта и борави-
шта, ради регреса, у ком поступку је туженима Јовано-
вић Александру и Јовановић Марији решењем 3 П бр. 
2255/17 од 10. октобра 2017. године постављен привре-
мени заступник адвокат Вукотић Вељко из Н. Београда, 
Трећи булевар 182/ⅠⅤ а решењем 3 П бр. 2255/17 од 23. 
априла 2018. године промењен привремени заступник 
и за привременог заступника одређен адвокат Дабетић 
Слободан из Београда, Братства јединства 123 који ће 
тужене заступати у овој парници и имати сва права и 
дужности законског заступника, све док се тужени или 
њихов пуномоћник не појаве пред судом, односно док 
орган старатељства не обавести суд да је поставио ста-
ратеља а у смислу одредбе члана 81. стaв 2. тачка 4. За-
кон а о парничном поступку.

3. П. број 2255/17 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24867

Трећи основни суд у Београду, судија Бојана Чо-
гурић, судија појединац, у парници тужиоца Генерали 
осигурање Србија а.д.о. са седиштем у Београду, Вла-
димира Поповића 8, чији је пуномоћник Александар 
Ђорђевић адвокат из Београда, Кумодрашка 103, про-
тив туженог Милана Радића, непознатог пребивали-
шта, ради регреса, вредност предмета спора 31.057,00 
динара ван рочишта 7. марта 2018. године, донео је 
решење којим је туженом Милану Радићу поставио 
привременог заступника адвоката Јасминку  Грујић, 
из Београда, Отона Жупанчича 7, из разлога што је ту-
жени непознат на адреси и достављање се није могло 
извршити.

 Постављени привремени заступник адвокат Ја-
сминка Грујић из Београда, Отона Жупанчича 7, засту-
паће туженог Милана Радића у парничном поступку П. 
бр. 1289/17 све док се тужени или његов пуномоћник 
не појави пред судом.

17. П. брoj 1289/17 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24862

Трећи основни суд у Београду, и то судија Марија-
на Николић Милосављевић судија појединац, у парни-
ци тужиоца Piraeus bank a.d., Милентија Поповића 5б, 
кога заступа Немања Алексић, адвокат из Новог Сада, 
Грчкошколска 1, против туженог Фабри Александра, 
сада непознатог пребивалишта и боравишта, ради дуга, 
донео је 11. априла 2018. године, следеће решење.

Туженом Фабри Александру, непознатог пребива-
лишта и боравишта, поставља се привремени заступ-
ник Давидовић Вера, адвокат из Београда, Копитарева 
градина 3.

Привремени заступник заступаће интересе туже-
ног Фабри Александра у овом поступку све док се иста 
или њен пуномоћник не појави пред судом.

Поука о правном леку: Против овог решења дозво-
љена је жалба у року од 15 дана од пријема писаног от-
правка, Вишем суду у Београду, а преко овог суда.

18. Пл. број 1854/17 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24865

Пред овим судом у току је парнични поступак 
по тужби тужиоца „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. против 
тужене Иванишевић Славице, непознатог пребивали-
шта и боравишта, ради неоснованог обогаћења, у ком 
поступку је туженој Иванишевић Славици, постављен 
привремени заступник Гецић Стефан из Београда, 
Крунска 78, који ће тужену заступати у овој парници и 
имати сва права и дужности законског заступника, све 
док се тужена или њен пуномоћник не појаве пред су-
дом, односно док орган старатељства не обавести суд 
да је поставио старатеља а у смислу одредбе члана 81. 
став 2. тачка 4. Закона о парничном поступку.

3. П. број 4757/16 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24866

Трећи основни суд у Београду, и то судија Мило-
сава Јовановић као судија појединац у ванпарничној 
ствари предлагача Привредно друштво за едукацију, 
истраживање и развој Rico Training Centre d.o.o. Бео-
град, Арчибалда Рајса 27, чији је пуномоћник адвокат 
Мирјана Рајић Илић, Ресавска 32/12, Београд, против 
противника предлагача Фонд за развој Републике Ср-
бије, Ниш, Булевар Немањића 14а, ради амортизације 
менице, на основу члана 90. Закона о меници, издаје 
оглас.

Позива се лице код кога се налазе бланко мени-
це серијских бројева АА 1412281, АА 1412282, АА 
1412283, АА 1412284, АА 1412285, АА 1412286, АА 
1412287, АА 1412288, чији је издавалац Привред-
но друштво за едукацију, истраживање и развој Rico 
Training Centre d.o.o. Београд, да исте у року од 60 дана 
од дана објављивања огласа у „Службено гласнику Ре-
публике Србије”, покаже Трећем основном суду у Бео-
граду.

Уколико менице у наведеном року не буде презен-
товане, суд ће исту огласити неважеће.

1. Р3. број 44/2018 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24868

Трећи основни суд у Београду, и то судија Ми-
лосава Јовановић, као судија појединац, у ванпарнич-
ном промету предлагача Младеновић Војислава ради 

проглашења несталог Миодага Младенковића за умрло 
лице, на основу Закона о ванпарничном поступку, ван 
рочишта 23. априла 2018. године, издаје оглас.

Позива се Миодраг Младеновић, рођен 19. децем-
бра 1942. године у Црнчи, Љубовија, од оца Воислава 
Томића и мајке Станисаве Томић, са последњим пре-
бивалиштем у Земуну, Максима Горког 21, да се у року 
од три месеца од објављивања огласа у „Службеном 
гласнику Републике Србије” јави овом суду.

Истовремено овај суд позива сваког ко зна нешто о 
његовом животу да то јави суду, а по протеку наведеног 
рока, суд ће донети одлуку по предлогу за проглашење 
несталог лица за умрло.

1. Р2. број 25/18 – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  18-24870

Трећи основни суд у Београду и то судија Милосав 
Јовановић као судија појединац у ванпарничној ствари 
предлагача Предузеће за спољну и унутрашњу тргови-
ну и услуге Nelt co d.o.o., Београд Добановци, Марша-
ла Тита 206, против противника предлагача Idea d.o.o. 
Београд – Нови Београд, Аутопут за Загреб 11А, ради 
амортизације менице, на основу члана 90. Закона о ме-
ници, издаје оглас.

Позива се лице код кога се налазе менице сериј-
ских бројева АА 8464349, АА 8464350 чији је издава-
лац Idea d.o.o. Београд – Нови Београд да  исте у року 
од 60 дана од објављивања огласа у „Службеном гла-
снику Републике Србије” покаже Трећем основном 
суду у Београду.

Уколико менице у наведеном року не буду презен-
товане, суд ће исту огласити за неважеће.

1. Р3. број 30/2018 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24871

Трећи основни суд у Београду, судија Љиљана 
Михаиловић, као председник већа у парници тужиље 
Медић Драгане из Београда, Батајница, Ивана Сенко-
вића 56, против туженог Медић Стевана из Београда, 
Батајница, Ивана Сенковића 56, сада непознатог преби-
валишта и боравишта, ради развода брака, донео је 12. 
децембра 2017. године следеће решење.

Поставља се адвокат Митић Срећко из Београда, 
Поречка 4, за привременог заступника туженом Медић 
Стевану у парничном поступку бр. П2-735/17 која се 
води пред Трећим основним судом у Београду.

Привремени заступник ће у овој парници вршити 
сва права и дужности законског заступника, све док се 
тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом или 
док орган старатељства не постави стараоца туженом.

3. П2. број 735/2017 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24873

Трећи основни суд у Београду, и то судија Мило-
сава Јовановић као судија појединац у ванпарничној 
ствари предлагача „Први фактор-Факторинг” д.о.о. 
Београд, у ликвидацији, Булевар Михајла Пупина 165в, 
против противника предлагача „Алатница Баровић 
Интернатионал” д.о.о. Обреновац, Стублине 1ђ, „ВИР 
Импех” д.о.о. Београд – Обреновац, Александра Аце 
Симовић 217,  ради амортизације менице, на основу 
члана 90. Закона о меници, издаје оглас.

Позива се лице код кога се налазе бланко мени-
це серијских бројева АБ 3725266, АБ 3940226, АБ 
3940227, чији је издавалац „Алатница Баровић Интер-
натионал” д.о.о. Обреновац, да исте у року од 60 дана 
од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, покаже Трећем основном суду у 
Београду.

Уколико менице у наведеном року не буде презен-
товане, суд ће исту огласити неважеће.

1. Р3. број 352/2017 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24875

Пред Трећим основним судом у Београду у току 
је поступак по предлогу предлагача UniCredit Rent 
d.o.o. Београд, Нови Београд, Јурија Гагарина 12, МБ 
20144262, ПИБ 104310167, кога заступа Богдан  По-
повић, и предлагача SZTGR „Salaš” Томановић Бо-
јан, предузетник, Коканова 34, МБ 55997098, ПИБ 
102525335, ради амортизације три бланко  менице, са 



52 / 6. VII 2018. 21
серијским бројевима АА 9578637, АА 9578797 и АА 
9578800, издатих од стране предлагача другог реда у 
корист предлагача првог реда, као средство обезбеђе-
ња за уредно измирење обавеза по Уговору о закупу бр. 
3598/08 од 8. маја 2008. године.

Одређује се огласни рок од 60 дана, који тече од 
дана објављивања овог огласа у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, у коме се могу поднети пријаве или 
приговори против предлога.

Позива се свако лице које држи означене менице 
да исте покаже суду или обавести суд о лицу и адреси 
лица које држи ове менице.

Означене менице ће се судски поништити ако се у 
огласном року нико не пријави суду са овим меницама 
или не стави приговор против предлога за поништење 
исправа, а ималац ових меница не сме пренети права из 
истих на другог.

3. Р3. број 117/2018 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24876

Трећи основни суд у Београду и то судија Мари-
на Ћуић, у парници тужиоца „АМС Осигурање” а.д.о. 
кога заступа Беслаћ Војо адвокат из Београда, Брани-
чевска 6, против туженог Новаковић Ивице Пожаревац, 
Изворска 11, сада непознатог боравишта ради регреса 
заведен под бројем 5 П-4077/16 у ком поступку је туже-
ном Новаковић Ивици постављен привремени заступ-
ник адвокат Дедовић Дарко Београд, Шпанских бораца 
24б, 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 4077/16 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24878

Трећи основни суд у Београду је својим решењем 
2-П2 бр. 21/18 од 1. јуна 2018. године туженој Денић 
Данки сада непознате адресе пребивалишта и борави-
шта, поставио привременог заступника у парници 2-П2 
бр. 21/18 адвоката Делић Тамару из Београда, Дубљан-
ска 64.

Постављени привремени заступник заступаће 
тужену пред Трећим основним судом у Београду у 
предмету 2-П2 бр. 21/18 све док се тужена или њен 
пуномоћник не појаве пред судом, односно док надле-
жни орган старатељства не обавести суд да је туженој 
поставио стараоца.

2. П2. број 21/18 – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  18-25036

Трећи основни суд у Београду, и то судија Милоса-
ва Јовановић као судија појединац у ванпарничној ства-
ри предлагача Societe Generale bank Srbije a.d. Београд, 
Булевар Зорана Ђинђића 50а/б, против противника 
предлагача Михајла Поповића из Београда, Салвадора 
Аљендеа 13/3/7, ради амортизације менице, на основу 
члана 90. Закона о меници, издаје оглас.

Позива се лице код кога се налазе бланко менице 
серијског броја АБ 0409567 чији је издавалац Поповић 
Михајло, да исте у року од 60 дана од дана објављива-
ња огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
покаже Трећем основном суду у Београду.

Уколико менице у наведеном року не буде презен-
товане, суд ће исту огласити неважеће.

1. Р3. број 63/2018 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24879

Трећи основни суд у Београду, као парнични и то 
судија Љиљана Билош, као судија појединац, у парни-
ци тужиоца „Триглав осигурање” АДО, Милутина Ми-
ланковића 7а, Н. Београд, против туженог Трипуновић 
Горана из Србобрана, Сремска 10а, ради регреса, сада 
непознатог пребивалишта, поставио је за привреме-
ног заступника Давидовић Ненада, адвокат из Београ-
да, Гуњак 12, који ће заступати туженог пред Трећим 
основним судом у Београду, у правној ствари 1. П. 
5323/17, док се тужени или његов пуномоћник не по-
јаве пред овим судом, односно док орган старатељства 
не обавести суд да је туженом поставио привременог 
заступника, а све на основу одредби члана 81. ст. 1. и 
2. тач. 4. и 5. ЗПП.

1. П. број 5323/17 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-24881

Трећи основни суд у Београду, и то судија Мило-
сава Јовановић, као судија појединац, у ванпарничном 
предмету предлагача Беара Лазара, ради проглашења 
нестале Беара Лепосаве за умрло лице, на основу За-
кона о ванпарничном поступку, ван рочишта 30. маја 
2018. године, издаје оглас.

Позива се Беара Лепосава, ЈМБГ 1404924715062, 
рођена 14. априла 1924. године, у месту Сеферовци, 
општина Србац, БиХ – Република Српска, од оца Лазе 
и мајке Лексе, са последњим пребивалиштем у Новом 
Београду, Јурија Гагарина 189, да се у року од три ме-
сеца од објављивања огласа у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, јави овом суду.

Истовремено овај суд позива сваког ко зна нешто о 
његовом животу да то јави суду, а по протеку наведеног 
рока, суд ће донети одлуку по предлогу за проглашење 
несталог лица за умрло.

1. Р2. број 272/17 – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  18-24877

ОСНОВНИ СУД У БОРУ

Основни суд у Бору, као ванпарнични, и то суди-
ја Драгана Аничић, као судија појединац, у поступку 
расправљања заоставштине пок.Радмиле Петровић из 
Бора, на основу члана 116. став 3. ЗВП-а, дана 21. јуна 
2018. године издаје следећи оглас.

Позивају се законски наследници покојне Рад-
миле Петровић из Бора, ЈМБГ 1502932178574, од оца 
Драгољуба, девојачко Златановић, рођене 15. фебруара 
1932. године, домаћице, држављанке РС, преминуле 8. 
септембра 2014. године у 16.45 часова у Бору, месту 
последњег пребивалишта, да се пријаве овом суду у 
року од једне године од дана објављивања огласа, ради 
остваривања права на наслеђе.

Суд ће по истеку времена од једне године од об-
јављивања овог огласа у ЈП „Службени гласник РС” 
расправити заоставштину покојне Радмиле Петровић 
из Бора.

О. број 5/18 – Из Основног суда у Бору.
  18-25088

 Основни суд у Бору као парнични по председни-
ку већа судији Драгици Стојановић, у правној ствари   
тужиоца Милутина Лађевића из Бора  чији је пуно-
моћник адвокат Петар Јелић из Бора, против туженика  
Синише Лађевића из Бора,  сада на непознатој адреси 
у иностранству,  ради измене одлуке о издржавању,  по-
ставио је туженом привременог заступника адвоката 
Десимира Губића из Бора, јер се достављање туженом 
није могло извршити а туженик  нема пуномоћника.

Привремени заступник заступаће туженог у пред-
њој правној ствари док се туженик или његов пуно-
моћник не појаве пред судом односно док Центар за 
социјални рад у Бору не обавести суд да је туженом  
поставио старатеља.

П2. број 42/18 – Из Основног суда у Бору.
  18-25090

Основни суд у Бору као парнични по председни-
ку већа – судији Драгици Стојановић, у правној ствари 
тужиоца Алиевски Северђана из Бора, чији је пуно-
моћник Јово Кртинић адвокат из Бора, против тужене 
Демировске Емше из Бора, сада на непознатој адреси, 
ради развода брака, поставио је туженој привременог 
заступника адвоката Десимира Губића из Бора, јер се 
достављање туженој није могло извршити а тужена 
нема пуномоћника.

Привремени заступник заступаће тужену у пред-
њој правној ствари док се тужена или њен пуномоћ-
ниик не појаве пред судом односно док Центар за 
социјални рад у Бору не обавести суд да је туженој по-
ставио старатеља.

П2. број 119/18 – Из Основног суда у Бору.
  18-25091

ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

Основни суд у Великој Плани, као парнични, по 
судији Славиши Јањићу, у правној ствари тужилачке 
С.П. Ласта а.д. Београд, Аутопут Београд–Ниш 4, чији 
је пуномоћник Гордана Мрвовић против тужене Слађа-
не Љубојевић из Раковице, сада на непознатој адреси у 
Модричи – Република БиХ, ради дуга, вредност спора 
14.619,00 динара, на рочишту од 12. априла 2018. годи-
не, донео је решење.

Одсутном туженику Слађани Љубојевић из Ра-
ковице, сада на непознатој адреси у Модричи – Репу-
блика БиХ, одређује се адв. Вељко Милосављевић из 
Велике Плане као привремени заступник.

Привремени заступник ће заступати интересе ту-
жене до њене појаве, односно до окончања парнице.

Решење објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”.

П. број 1483/14 – Из Основног суда у Великој Плани.
  АУ18-0801

Основни суд у Великој Плани, као парнични, по 
судији Достани Давидовић, решавајући по тужби ту-
жиоца ЈП „Електропривреда Србије”, против тужене 
Ђорђевић Бисерке из Милошевца, Косовска 1, ради 
накнаде штете, решавајући о предлогу за постављање 
привременог заступника, донео је 16. маја 2018. годи-
не, решење.

За привременог заступника туженој Ђорђевић Би-
серки из Милошевца, поставља се адвокат Борис Злат-
ков из Велике Плане.

Привремени заступник предузимаће парничне 
радње у поступку све док се странка, њен законски 
заступник или пуномоћник не појави пред судом, или 
док орган старатељства не обавести суд да је поставио 
стараоца.

П. број 313/18 – Из Основног суда у Великој Плани.
  АУ18-0800

ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ  
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У СМЕДЕРЕВСКОЈ  

ПАЛАНЦИ

Основни суд у Великој Плани, Судска јединица 
у Смедеревској Паланци, судија Дејан Русалић, ре-
шавајући у правној ствари извршних поверилаца Јо-
вановић Михајла из Марковца, 8. октобра б.б., чији је 
пуномоћник адв. Рајић Милорад из Крагујевца и извр-
шног дужника Талијан Драгана из Грчца, ради наплате 
новчаног потраживања, донео је 10. маја 2018. године, 
решење.

За привременог заступника извршном дужнику 
Талијан Драгану из Грца поставља се адвокат Пенча 
Милић из Велике Плане.

Привремени заступник предузимаће радње у по-
ступку све док се странка, њен законски заступник или 
пуномоћник не појави пред судом, или док орган стара-
тељства не обавести суд да је поставио стараоца.

И. број 525/11 – Из Основног суда у Великој Пла-
ни, Судска јединица у Смедеревској Паланци.

  АУ18-0799

ОСНОВНИ СУД У ВРШЦУ

Основни суд у Вршцу, по судији Душици Лазаре-
вић Јовановић у правној ствари предлагача Керчов Сте-
лиана из Вршца, Јанка Катића 15 и Керчов Драгана из 
Вршца, Подвршанска 108, које заступа адв. Ружић Ми-
лош из Вршца, ради проглашења лица Керчов Петра из 
Вршца, Јанка Катића 15, за умрлог, донео је сходно чла-
ну 61. Закона о ванпарничном поступку, оглас.

Пред овим судом у току је поступак по предлогу 
предлагача проглашења несталог лица за умрлог, и то: 
Керчов Петра из Вршца, Јанка Катића 15, рођеног 9. 
септембра 1925. године у Конаку, општина Сечањ, од 
оца Керчов Петра и мајке Тошков Маргит, а као дан ње-
гове смрти сматра се 29. април 1945. године.

Предлагачи наводе да је пок. Керчов Петар њихов 
рођени стриц, да је нестао из Вршца, када је напустио 
породичну кућу у којој је живео, 29. априла 1954. годи-
не, од када се никоме није јављао нити је виђен, па на-
ведене околности чине вероватним да као нестало лице 
више није у животу.

Основни суд у Вршцу позива сва лица која имају 
било каквих сазнања о чињеници живота и смрти Кер-
чов Петра, бив из Вршца, да јаве у року од три месеца 
од дана објављивања овог огласа, овом суду, са пози-
вом на број Р2. 51/18 и доставе познате чињенице.

По истеку рока суд ће одлучити о предлогу пре-
длагача.

Р2. број 51/18 – Из Основног суда у Вршцу.
  АУ18-0810

ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Основни суд у Зрењанину, по судији Ружици Ми-
лошев Дураковић, као председника већа у правној ства-
ри тужиоца тужиље Голошин Катарине из Зрењанина, 
Петефијева 13, коју заступа Ђурчок Милослав, адвокат 
из Зрењанина, против  туженог Чорниј Адриана, сада 
на непознатом месту пребивалишта и боравишта, ради 
лишења родитељског права, донео је ван рочишта, 13. 
јуна 2018. године, оглас.

Поставља се за привременог заступника, по редо-
следу са списка адвоката који суду доставља надлежна 
адвокатска комора, туженом Чорниј Адриану, сада на 
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непознатом месту пребивалишта и боравишта, Пипер-
ски Милош, адвокат из Зрењанина која ће га заступати 
у предмету овог суда који се води под пословним бро-
јем 27 П2. 111/18.

27. П2. број 111/18 – Из Основног суда у Зрењанину.
  АУ18-0808

ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ

Основни суд у Јагодини, и то судија Небојша Је-
ремић, решавајући у оставинском поступку иза смрти 
сада пок. Љубице Живић, бив. из Кончарева, О. брoj 
883/15 дана 29. марта 2018. године, позвао је наслед-
ника Ивана Живића, да се пријави суду или именује пу-
номоћника ради давања наследничке изјаве, и то у року 
од једне године од објаве огласа, а уколико то не учини 
наследничку изјаву у његово име и за његов рачун даће 
постављени привремени заступник Марија Маљковић, 
адвокат из Јагодине.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” и на огласној табли суда.

O. брoj 883/15 – Из Основног суда у Јагодини.
  18-24707

Основни суд у Јагодини, и то судија Небојша Је-
ремић као председник већа, решавајући у правној 
ствари тужиоца Компанија „Дунав осигурање” а.д.о., 
Београд, ГФО Јагодина, чији је пуномоћник Момчило 
Јовановић, адвокат из Јагодине, против туженог Ро-
берта Ђорђевића из Јагодине, сада непознате адресе, 
ради накнаде штете – регреса, поставио је туженом на 
основу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, привременог 
заступника адвоката Мирослава Ђорђевића из Јагоди-
не, на основу решења П. број 492/17 од 14. маја 2018. 
године, који ће заступати туженог у овом поступку све 
док се иста не појави пред судом или не постави другог 
пуномоћника и о томе не обавести суд.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” и на огласној табли суда.

П. број 492/17 – Из Основног суда у Јагодини.
  18-24718

ОСНОВНИ СУД У КРУШУМЛИЈИ

Основни суд у Куршумлији, судија Славко Маље-
вић, у парници тужиоца Ћурчић Зорана и из с. Ђуревац 
О. Блаце, др. чији је пун. адв. Милорад Лапчевић, про-
тив тужених Николић Бојана из Блаца, Војводе Путни-
ка 15, Павићевић Александра из с. Чунгуле О. Блаце, и 
Спасовски Славко из Београда, Летићева 1, ради нак-
наде штете, вредност спора 101.602, евра у динарској 
противвредности и 12.700 француских франака у ди-
нарској противвредности, на основу члана 82. ст. 1. и 2. 
ЗПП издаје следећи оглас.

Основни суд у Куршумлији, поставља привре-
меног заступника туженом Павићевић Александру 
из с. Чунгуле О. Блаце, и то адв. Сузану Васиљевић 
из Блаца, у парници 2П. бр. 534/16, по тужби тужи-
оца Ћурчић Зорана из с. Ђуревца и др. против туже-
них Николић Бојана из Блаца, Павићевић Александра 
и Спасовски Славка из Београда, који се упозорава да 
ће заступник да заступа туженог све док се тужени или 
његов пуномоћник не појави пред судом.

2. П. број 534/16 – Из Основног суда у Куршумлији.
  18-24856

ОСНОВНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ  
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ВЛАСОТИНЦУ

Основни суд Лесковац – Судска јединица у Власо-
тинцу, судија Драган Ивковић, у ванпарничном поступ-
ку предлагача Јордана Стојановића из Ладовице кога 
заступа пун. адв. Зоран Давинић из Власотинца, ради 
проглашења несталог умрлим, на основу члана 61. За-
кона о ванпарничном поступку, издаје следећи оглас.

Позива се Драгољуб Стојановић од оца Влајка и 
мајке Љубице, са последњим пребивалиштем у селу 
Ладовица у општини Власотинце, рођен 14. октобра 
1920. године у Ладовици, који је наводно умро – стре-
љан у Пироту 25. октобра 1944. године да се у року од 
30 дана од објављивања огласа у „Службеном гласни-
ку Републике Србије”, јави Основном суду Лесковац 
– Судској јединици у Власотинцу. Уједно суд позива 
сваког ко било шта зна о његовом животу да то јави 
овом суду.

По истеку наведеног рока, а у складу са одредбама 
Закона о ванпарничном поступку, суд ће донети одлуку 
по предлогу за доказивање смрти.

Ⅰ 21 Р2. број 32/18 – Из Основног суда у Лесковцу, 
Судска јединица у Власотинцу.  АУ18-0831

Основни суд у Лесковцу, Судска јединица у Власо-
тинцу, судија Драган Ивковић, у ванпарничном поступ-
ку предлагача Живке Стефановић из Ладовице коју 
заступа  пун. адв. Зоран Давинић из Власотинца, ради 
проглашења несталог умрлим, на основу члана 61. За-
кона о ванпарничном поступку, издаје оглас.

Позива се Рајко Кочић од оца Илије и мајке Јован-
ке, са последњим пребивалиштем у селу Ладовица у 
општини Власотинце, рођен 7. јануара 1913. године у 
Ладовици, који је наводно умро – стрељан у Пироту 25. 
октобра 1944. године да се у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, јави Основном суду у Лесковцу – Судска једи-
ница у Власотинцу. Уједно суд позива сваког ко било 
шта зна о његовом животу да то јави овом суду.

По протеку наведеног рока, а у складу са одред-
бама Закона о ванпарничном поступку, суд ће донети 
одлуку по предлогу за доказивање смрти.

Ⅰ 21. Р3. број 31/18 – Из Основног суда у Лесковцу, 
Судска јединица у Власотинцу.  АУ18-0832

ОСНОВНИ СУД У НЕГОТИНУ

Основни суд у Неготину и то председник већа – 
судија Драгица Томић-Стојковић, у правној ствари ту-
жиоца Јоана Унгурјановић из Неготина, Хајдук Вељко-
ва 124, чији је пуномоћник адв. Александар Милић из 
Неготина, против туженика Драгише Буркића из Јабу-
ковца, ради поништаја брака, издаје оглас.

Туженику Драгиши Буркићу из Јабуковца, сада 
непознатог боравишта за привременог заступника по-
стављен је адв. Мирјана Здравковић из Неготина, ре-
шењем овог суда 2 П. 2-289/17 од 2. фебруара 2018. 
године, на основу члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4. ЗПП-а, 
а по тужби тужиоца Јована Унгурјановић из Неготина. 
Истим решењем одређено је да ће привремени заступ-
ник заступати туженика у поступку све док се исти или 
његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док 
орган старатељства не обавести суд да је истом поста-
вио стараоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” и на огласној табли суда.

2. П2. број 289/17 – Из Основног суда у Неготину.
  18-24831

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ

Основни суд у Новом Саду, по судији Неатница 
Дејану, као председнику већа, у правној ствари тужи-
оца Којадиновић Михаила из Петроварадина, Влади-
мира Гортона 2, кога заступа Пупац Мирослав, адвокат 
у Новом Саду, против туженог Којадиновић Љубише, 
на непознатом месту боравка, ради издржавања пуно-
летног детета, ван рочишта за главну расправу, донео 
је решење.

Туженом Којадиновић Љубиши као лицу на непо-
знатом месту боравка, поставља се привремени заступ-
ник адвокат Сладојевић Јелена из Новог Сада.

П2. број 2124/16 – Из Основног суда у Новом 
Саду.  АУ18-0811

Основни суд у Новом Саду поставља привременог 
заступника, туженом Тампоља Будимиру из Черевића, 
сада на непознатој адреси, у правној ствари тужиоца 
ОДС „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, против туже-
ног Тампоља Будимира из Черевића, сада на непозна-
том месту боравка, Вујановић Владимира, адвоката из 
Темерина, који ће штитити интересе туженог у предме-
ту Пл. број 838/16. Привремени заступник има у овом 
поступку сва права и дужности законског заступника. 
Привремени заступник ће предузимати парничне рад-
ње у овом поступку све док се тужени, његов законски 
заступник или пуномоћник не појаве пред судом или 
док орган старатељства не обавести суд да је поставио 
старатеља.

Пл. број 838/16 – Из Основног суда у Новом Саду.
  18-24716

Основни суд у Новом Саду, поступајући по судији 
Драгици Медан као судији појединцу, у правној ства-
ри тужиоца ОДС „ЕПС Дистрибуција” д.о.о., Београд, 
Масарикова 1–3, МБ 07005466, ПИБ 100001378, чији је 
законски заступник генерални директор Бојан Атлагић, 
а које заступа Мишчевић Војислав, адвокат из Новог 
Сада, против туженог Јокић Желимира из Новог Сада, 

на непознатом месту пребивалишта, са задњим позна-
тим местом боравишта у Новом Саду, Милована Гли-
шића 6, ради исплате, вредност спора 343.647,13 ди-
нара, донео је ван рочишта за главну расправу, 8. маја 
2018, решење.

Поставља се привремени заступник туженом Јо-
кић Желимиру, који се налази на непознатом месту пре-
бивалишта, са задњим познатим боравиштем у Новом 
Саду, Милована Глишића 6, адвоката Керац Мирка из 
Новог Сада, ради заступања интереса туженог у овој 
правној ствари.

Привремени заступник ће у овој парници вршити 
сва права и дужности законског заступника туженог из 
претходног става, све док се тужени или његов пуно-
моћник не појаве пред овим судом, односно док орган 
старатељства не постави стараоца туженом.

П. број 377/2018 – Из Основног суда у Новом 
Саду.  18-24715

Основни суд у Новом Саду по судији Гордани Ке-
сер у смислу члана 61. ЗВП позива несталу Николетић 
Злату са последњим пребивалиштем у Темерину, Прве 
пролетерске дивизије 10, која је рођена  5. марта 1945. 
године у Новом Саду, од мајке Николетић Зоре, која 
је по подацима предлагача нестала 23. априла 1997. 
године, када је изашла из куће и више се никада није 
вратила и од тада јој се губи сваки траг, па се позива 
она и свако друго лице, које ма шта зна о њој и њеном 
животу, да се без одлагања јаве овом суду, с тим да ће 
протеком рока од три месеца од објављивања огласа, 
суд донети одлуку о предлогу за проглашење несталог 
лица за умрло.

Р2. број 58/18 – Из Основног суда у Новом Саду.
  18-25089

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ

Пред Основним судом у Панчеву поднета је тужба 
под бројем 7П2. 202/2018 од стране тужиље Мате Ми-
лене из Панчева, Синђелићева 87 коју заступа Станић 
Новак адв. из Панчева, против туженог Балинт Стевана 
раније из Панчева сада на непознатом месту пребива-
лишта и боравишта, ради развода брака.

Како је туженом Балинт Стевану непознато ме-
сто пребивалишта и боравишта, суд јој је поставио на 
основу члaна 81. став 1. у вези става 2. тачка 4. ЗПП-а 
привременог заступника Биљану Бјелетић адвоката из 
Панчева.

7. П2. број 202/2018 – Из Основног суда у Панчеву.
  АУ18-0809

Основни суд у Панчеву у парници тужиоца Ђури-
це Ђорђевић из Баваништа, Његошева 94 чији је пуно-
моћник Александар Веселиновић адвокат из Панчева, 
В. Живојина Мишића 6 против туженог Петра Бањаша 
сада на непознатом боравишту поставио је привре-
меног заступника Вања Никочев адв. из Панчева на 
основу одредби члана 81. став 1. тачка 4. ЗППа, јер је 
туженом непознато боравиште а нема пуномоћника и 
јер би редован поступак око постављања законског за-
ступника туженом трајао дуго, тако да би могле наста-
ти штетне последице за странке.

Постављени привремени заступник заступаће ту-
женог у поступку све док се тужени или његов пуно-
моћник не појави пред судом, односно док орган стара-
тељства не обавести суд да је поставио стараоца.

9. П. број 292/18 – Из Основног суда у Панчеву.
  18-25081

OСНОВНИ СУД У ПРОКУПЉУ 

Основни суд у Прокупљу, судија Јованка Ћирић, 
у правној ствари тужиоца Костић Асановић Лауре и 
Асановић Леона обоје из Београда, чији је законски 
заступник мајка Емријана Беслими из Београда, Петра 
Драпшина 25 б, против туженог Асановић Далибора из 
Прокупља, Добричка 34, сада на непознатој адреси у 
Немачкој, ради вршења родитељског права, дана 4. јула 
2018 године објављује оглас.

Туженом Асановић Далибору из Прокупља, До-
бричка 34, сада на непознатој адреси у Немачкој, за 
привременог заступника поставља се адвокат Милена 
Милошевић из Прокупља, која ће туженог заступати у 
овом поступку све док се он не појави пред судом, а на 
основу члана 81. став 1. тачка 4. ЗПП.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”.

9. П2. број 82/18 – Из Основног суда у Прокупљу.
  18-25242
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ОСНОВНИ СУД У СЕНТИ

Основни суд у Сенти, на основу члана 81. став 2. 
тачка 4. ЗПП, у правној ствари предлагача Нађ Абоњи 
Сање из Сенте, Железничка 7, коју заступа Зак Ђорђе-
вић у Сенти, Поштанска 6, ради проглашења несталог 
лица за умрло, а који се води под посл. бр. 3 Р2 3/18 – 
противнику предлагача Репецки Ласлу од оца Шандора 
и мајке Љубице рођ. Брановачки, који је рођен 22. фе-
бруара 1957. године у Сенти, са ЈМБГ 2202957820092, 
поставља привременог стараоца адвоката Геблеш Иго-
ра из Сенте, који ће у поступку вршити сва права и ду-
жности законског заступника. Привремени старалац је 
дужан да прикупља доказе о нестанку, односно животу 
несталог лица и да их предлаже суду.

3. Р2. број 3/18 – Из Основног суда у Сенти.
  АУ18-0812

ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У КОВИНУ

Основни суд у Смедереву, Судска јединица у Ко-
вину, објављује да је у парничном предмету Основног 
суда у Смедереву, Судска јединица у Ковину, посл. Ⅰ 
7 П2 број 926/14, по тужби тужиоца Стојановић Ва-
лентине из Ковина, Немањина 58, против туженог 
Јанковић Дејана из Панчева, Мали Рит, сада непозна-
тог пребивалишта и боравишта, ради вршења роди-
тељског права, решењем посл. број Ⅰ 7 П2 926/14, од 
31. марта 2015. године, туженом Јанковић Дејану из 
Панчева, Мали Рит, сада непознатог пребивалишта и 
боравишта постављен привремени заступник, адвокат 
Панта Виријевић из Ковина, ради заступања туженог 
као парничне странке са свим правима и дужностима 
законског заступника, све док се странка, њен законски 
заступник или пуномоћник не појави пред судом или 
док орган старатељства не обавести стараоца у складу 
са чланом 81. став 2. тачка 4) ЗПП-а („Службени гла-
сник РС”, број 2/11, 49/13 – ОУС, 74/13 – ОУС и 55/14).

I 7. П2. број 926/14 – Из Основног суда у Смедере-
ву, Судска јединица у Ковину.  АУ18-0803

Основни суд у Смедереву – Судска јединица у Ко-
вину, објављује да је у парничном предмету Основног 
суда у Смедереву – Судска јединица у Ковину, посл. 
број I 7 П 614/2014, у правној ствари тужиље Ђокић 
Веронике из Плочице, Широки Сокак 20, против ту-
жених Петричић Ђуре, Нојехаус Јасмине и Хасе Вере, 
сада непознатог пребивалишта и боравишта, ради 
утврђивања права својине, решењем посл. број I 7 П 
614/2014 од 31. марта 2016. године, туженима поста-
вљен привремени заступник адвокат Недељков Сава из 
Ковина, ради заступања туженог као парничне странке 
са свим правима и дужностима законског заступника, 
све док се странка, њен законски заступник или пуно-
моћник не појави пред судом или док орган старатељ-
ства не обавести стараоца у складу са чланом 81. став 
2 тачка 4) ЗПП-а („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 
49/11, 49/13 – ОУС, 74/13 – ОУС и 55/14).

I 7 П. број 614/2014 – Из Основног суда у Смеде-
реву, Судска јединица у Ковину.  АУ18-0813

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ

Основни суд у Суботици по судији Јелени Петрик 
Поповић као судији појединцу, у правној ствари тужи-
оца Град Суботица, кога заступа Градско правобрани-
лаштво, против туженог Карчике Ковач из Суботице, 
Браће Мајера 12/6, тренутно на непознатом месту пре-
бивалишта и боравишта, ради исплате, туженом Кар-
чики Ковач поставља привременог заступника адвока-
та Ласла Чизмар из Суботице који ће штити интересе 
туженог у парници која се води пред овим судом под 
бројем П. број 67/18, пошто се налази на непознатом 
пребивалишту и боравишту, у складу са чланом 81. 
ЗПП-а, који ће штитити интересе туженог све док се 
тужени или његов пуномоћник не појави пред судом, 
односно док орган старатељства не обавести суд да је 
поставио старатеља.

6. П. број 67/18 – Из Основног суда у Суботици.
  18-24743

ОСНОВНИ СУД У ШИДУ

Основни суд у Шиду, по судији Анки Трбић, у из-
вршном предмету по предлогу извршног повериоца 
Мајкановић Мирјане из Мале Врбице, Кладово, Саве 
Јанковића 6 и Радмиле Трифуновић из Суботице, Дарин-
ке Радовић 93, које заступа пуномоћник адв. Милан Сту-
пар из Новог Сада, против извршног дужника Раданов 

Светозара из Шида, са боравиштем у Аустралији, непо-
знате адресе пребивалишта, ради деобе некретнина, на 
основу члана 83. став 1. Закона о парничном поступку у 
вези члана 39. ЗИО донео је следећи оглас.

Раданов Светозар из Аустралије од оца Младе-
на, ЈМБГ 0507937890041, рођен 5. јула 1937. године у 
Визићу, Општина Бачка Паланка, некада са пребива-
лиштем у Шиду, Цара Лазара 97, сувласник је на не-
кретнинама уписаним у лист непокретности број 304 
к.о. Шид који поседује аустралијско држављанство са 
непознатим местом боравка.

Позива се Раданов Светозар и свако друго лице 
које било шта зна о животу и пребивалишту Раданов 
Светозара из Шида, да се без одлагања јави Основном 
суду у Шиду.

Суд ће по истеку три месеца од објављивања овог 
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије” 
одлучити о предлогу јавног извршитеља Јелене Стан-
ковић Миковић из Сремске Митровице да се извршном 
дужнику постави привремени старалац у личности од 
неког од адвоката.

6. Ив. број 18/2018 – Из Основног суда у Шиду.
  18-24714

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

I Усваја се завршни рачун стечајног дужника 
Привредног друштва Брка 95 д.о.о., у стечају, Гроцка, 
Булевар ослобођења 68, матични број 20977418, ПИБ 
108329177, поднет од стране стечајног управника 15. 
јуна 2018. године.

II  Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником Привредним друштвом Брка 95, д.о.о., у сте-
чају, Гроцка, Булевар ослобођења 68.

III Налаже се стечајном управнику да угаси те-
кући рачун стечајног дужника број 105-13724-82 код 
АИК банке а.д. Београд, а из евентуално преосталих 
средстава покрије настале трошкове, те да уколико по 
покрићу насталих трошкова преостану средства, та 
средства уплати на рачун судског депозита број 840-
298802-02 уз позив на број предмета.

IV Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, Бранкова 25, да по правоснажности овог ре-
шења изврши брисање стечајног дужника Привредно 
друштво Брка 95 д.о.о., у стечају, Гроцка, Булевар осло-
бођења 68, матични број 20977418, ПИБ 108329177.

V Налаже се Министарству финансија – Пореској 
управи – Филијали Гроцка, Сутјеска 4, да по правосна-
жности овог решења из Регистра пореских обвезника 
брише порески идентификациони број стечајног ду-
жника 108329177.

VI По правоснажности овог решења и по преда-
том извештају стечајног управника уз доставу униште-
них печата стечајног дужника, суд ће донети посебно 
решење о разрешењу дужности стечајног управника.

VII Оглас о закључењу поступка стечаја биће обја-
вљен на огласној табли суда 25. јуна 2018. године, и у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

10. Ст. број 218/2017 – Из Привредног суда у Бео-
граду.  18-24616

Привредни суд у Београду, у предмету 8 Ст број 
115/2017, дана 14. јуна 2018. године донео је решење:

Закључује се поступак стечаја над стечајним ду-
жником „Mush International” д.о.о. Београд – у стечају, 
Београд, Дражањ – Гроцка, Херојска 10, матични број 
20206195, ПИБ 104657954.

Усваја се завршни рачун стечајног управника од 
21. маја 2018. године.

Налаже се Агенцији за привредне регистре из Бео-
града, да изврши брисање стечајног дужника по правосна-
жности решења о закључењу стечајног поступка. Налаже 
се Министарству финансија – Пореска управа – Филијала 
Гроцка да изврши брисање стечајног дужника из своје 
евиденције ПИБ: 104657954. Налаже се Републичком за-
воду за статистику да изврши брисање из своје евиденције 
стечајног дужника са матичним бројем 20206195.

Решење о закључењу поступка стечаја објављено 
је на огласној табли суда 14. јуна 2018. године и у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”.

8. Ст. број 115/2017 – Из Привредног суда у Бео-
граду.  АУ18-0827

Привредни суд у Београду донео је решење број 6. 
Ст. 225/2017 дана 13. јуна 2018. године којим:

Ⅰ Усваја се завршни рачун стечајног управника 
који је достављен суду 7. маја 2018. године, у поступку 
стечаја над стечајним дужником Привредно друштво 
„Трактат” д.о.о., у стечају, Београд – Земун, Карађорђев 
трг 7, МБ 20425687, ПИБ 105632626.

ⅠⅠ Закључује се поступак стечаја без одлагања над 
стечајним дужником Привредно друштво „Tрактат” д.о-
.о., у стечају, Београд – Земун, Карађорђев трг 7, МБ 
20425687, ПИБ 105632626.

ⅠⅠⅠ Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, Бранкова 25, да по правоснажности овог ре-
шења, изврши брисање стечајног дужника Привредно 
друштво „Трактат” д.о.о., у стечају, Београд – Земун, 
Карађорђев трг 7, МБ 20425687, ПИБ 105632626 из ре-
гистра привредних субјеката.

ⅠⅤ Налаже се Министарству финансија – Пореској 
управи – Филијали Раковица да по правоснажности 
овог решења, изврши брисање ПИБ стечајног дужни-
ка број 105632626 из јединственог регистра пореских 
обвезника.

Ⅴ Налаже се Републичком заводу за статистику да 
по правоснажности овог решења, изврши брисање из 
своје евиденције стечајног дужника са матичним бро-
јем 20425687.

ⅤⅠ Налаже се стечајном управнику да угаси рачун 
стечајног дужника који се води код Војвођанске банке 
а.д. Нови Сад, број рачуна 355-0003200618143-32, а 
евентуално расположива средства на рачуну пренесе на 
рачун судског депозита број 840-298802-02.

ⅤⅠⅠ Решење о закључењу поступка стечаја обја-
вљено је на огласној табли суда даном доношења ре-
шења и биће објављено у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”.

ⅤⅠⅠⅠ Налаже се стечајном управнику да наступа-
њем правоснажности овог решења, уништи печат и 
достави предлог за разрешење стечајног управника 
Веронике Бараћ услед закључења стечајног поступка.

6. Ст. број 225/2017 – Из Привредног суда у Бео-
граду.  АУ18-0807

Заказује се испитно рочиште за 20. јула 2018. го-
дине у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, 
судница 330/III, са почетком у 12.00 часова. Заказује 
се завршно рочиште у поступку стечаја над стечајним 
дужником Slajbee DOO – u stečaju, Боривоја Стевано-
вића 9, матични број 20678356, ПИБ 106775400, које ће 
се одржати 20. јула 2018. године у Привредном суду у 
Београду, Масарикова 2, судница 330/III, са почетком у 
12.20 часова. Повериоци се обавештавају да, у смислу 
члана 13. став 4. Закона о стечају, могу поднети захтев 
да се поступак спроведе и да су у том случају спремни 
да по налогу стечајног судије положе средства неоп-
ходна за покриће трошкова стечајног поступка.

11. Ст. број 72/2017 – Из Привредног суда у Бео-
граду.  АУ18-0824

Привредни суд у Београду и то стечајни судија 
Дарко Цуканић у поступку стечаја над стечајним ду-
жником „Технотермичар” д.о.о., Мије Ковачевића 10, 
МБ 17194925, ПИБ 100205389 на рочишту 28. маја 
2018. године донео је решење.

Ⅰ Усваја се завршни рачун и допуна завршног ра-
чуна стечајног управника који је достављен суду 14. 
маја 2018. године и допуна завршног рачуна која је до-
стављена 23. маја 2018. године у поступку стечаја над 
стечајним дужником „Технотермичар” д.о.о., Мије Ко-
вачевића 10, МБ 17194925, ПИБ 100205389.

II Закључује се поступак стечаја без одлагања над 
стечајним дужником Технотермичар” д.о.о., Мије Кова-
чевића 10, МБ 17194925, ПИБ 100205389.

11. Ст. број 110/2017 – Из Привредног суда у Бео-
граду.  АУ18-0814

Привредни суд у Београду, донео је решење 4. Ст. 
број 109/2018 од 26. јуна 2018. године, које гласи:

I Усваја се предлог предлагача „Alpiq Energy SE”, 
Чешка, Јунгамннова 26/15, 110 00, Праг 1, Чешка, ре-
гистарски број 28477090, од 29. маја 2018. године за 
покретање стечајног поступка над стечајним дужником 
Привредно друштво „ENG Service Trade” d.o.o., Бео-
град–Земун, Карађорђев трг 40е, МБ 21030791, ПИБ 
108593307.

II Отвара се поступак стечаја над стечајним ду-
жником Привредно друштво „ENG Service Trade” d.o.o., 
Београд–Земун, Карађорђев трг 40е, МБ 21030791, ПИБ 
108593307.

III Стечајни разлог је трајна неспособност плаћа-
ња стечајног дужника.
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IV Именује се стечајни управника Бобан Ђорђе-

вић из Београда.
V Позивају се сви повериоци да у року од 120 дана 

од објављивања огласа о отварању поступка стечаја 
над стечајним дужником у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије” пријаве Привредном суду у Београду 
своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према 
стечајном дужнику, писменом пријавом поднетом у два 
примерка, са приложеним доказима о основаности по-
траживања.

VI Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

VII Заказује се прво поверилачко рочиште на коме 
ће се расправљати о извештају о економско-финансиј-
ском положају стечајног дужника за 19. септембар 2018.  
године у 11.00 часова, а које ће се одржати у Привред-
ном суду у Београду, Масарикова 2, судница 135, спрат I.

VIII Испитно рочиште заказује се за 6. децембар 
2018. године, у 11.00 часова у Привредном суду у Бео-
граду, Масарикова 2, судница 135, спрат I.

IХ Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије” и на огласној табли суда.

4. Ст. број 109/2018 – Из Привредног суда у Бео-
граду.  18-24711

Привредни суд у Београду, донео је решење 4 Ст. 
број 137/2017 од 26. јуна 2018. године које гласи:

I Усваја се Завршни рачун и завршни извештај сте-
чајног управника стечајног дужника „Profichem” д.о.о. 
у стечају, Београд, Неде Спасојевић 19а, МБ 20150661, 
ПИБ 104539227, од 21. јуна 2018. године.

II Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником „Profichem” д.о.о. у стечају, Београд, Неде 
Спасојевић 19а, МБ 20150661, ПИБ 104539227.

III Налаже се стечајном управнику да угаси текући 
рачун стечајног дужника, број 160-493674-50 који се 
води код Banca Intesa АD Београд.

IV Налаже се Агенцији за привредне регистре РС 
из Београда, Бранкова 25, да изврши брисање стечајног 
дужника „Profichem” д.о.о. у стечају, Београд, Неде 
Спасојевић 19а, МБ 20150661, ПИБ 104539227, по пра-
воснажности овог решења.

V Налаже се Републичком заводу за статистику да 
брише из своје евиденције стечајног дужника са матич-
ним бројем 20150661.

VI Налаже се Министарству финансија – Поре-
ској управи – филијали Нови Београд да угаси порески 
идентификациони број стечајног дужника 104539227.

VII По правоснажности овог решења и по изве-
штају стечајног управника уз доставу уништених печа-
та, Суд ће донети посебно Решење о разрешењу дужно-
сти стечајног управника, Михајла Гаћеше из Београда.

VIII Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије” и на огласној табли суда.

4. Ст. број 137/2017 – Из Привредног суда у Бео-
граду.  18-24858

I  Привредни суд у Београду донео је решење 11-
Ст. 160/2017 од 3. јула 2018. године, којим је одредио 
допунско испитно рочиште у поступку стечаја над 
,,Комненовић ауто” у стечају, из Београда, Драгослава 
Срејовића 2ц, матични број 07519184, ПИБ 100207760. 

II Допунско испитно рочиште одржаће се 20. јула 
2018. године у 12.15 часова у згради Привредног суда у 
Београду, Масарикова 2, судница 330. трећи спрат.

III  Решење је објављено на огласној табли суда 3. 
јука 2018. године.

11. Ст. број 160/2017 – Из Привредног суда у Бео-
граду.  18-25049

Отказује се испитно рочиште пред овим судом 
заказано за 17. мај 2018. године са почетком у 13.30 
часова. Заказује се поверилачко рочиште пред овим су-
дом за 20. јул 2018. године са почетком у 11.00 часова. 
Заказује се испитно рочиште пред овим судом за 20. јул 
2018. године са почетком у 11.30 часова. Због промене 
термина одржавања поверилачког и испитног рочишта 
које је суд донео на рочишту 19. априла 2018. године, 
у поступку стечаја „Југодрво – Инжењеринг и опрема-
ње” д.о.о. за инжењеринг н опремање Београд, Булевар 
Милутина Миланковића 34. 

11. Ст. број 20/2018 – Из Привредног суда у Бео-
граду.  18-25199

Привредни суд у Београду и то судија Дарко Цу-
канић, као стечајни судија у поступку стечаја над сте-
чајним дужником Предузеће за производњу цвећа, 
унутрашњу и спољну трговину „Gardenia” д.о.о. из 
Београда – Земун, Цара Душана 266, МБ 17142186, 
ПИБ 101544820, дана 30. маја 2018. године, донео је 
решење: 

I Усваја се завршни рачун стечајног управника сте-
чајног дужника Предузеће за производњу цвећа, уну-
трашњу и спољну трговину „Gardenia” д.о.о. из Бео-
града –Земун, Цара Душана 266, МБ 17142186, ПИБ 
101544820.

II Закључује се поступак стечаја без одлагања над 
стечајним дужником Предузеће за производњу цвећа, 
унутрашњу и спољну трговину „Gardenia” д.о.о. из 
Београда – Земун, Цара Душана 266, МБ 17142186, 
ПИБ 101544820.

III Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, да изврши брисање стечајног дужника Пре-
дузеће за производњу цвећа, унутрашњу и спољну 
трговину „Gardenia” д.о.о. из Београда –Земун, Цара 
Душана 266, МБ 17142186, ПИБ 101544820.

IV Налаже се Министарству финансија – Пореска 
управа Земун да изврши брисање стечајног дужника из 
своје евиденције ПИБ 101544820.

V Налаже се Републичком заводу за статистику да 
изврши брисање из своје евиденције стечајног дужника 
са матичним бројем 17142186.

VI Решење о закључењу поступка стечаја објавити 
на огласној табли суда даном доношења и биће обја-
вљено у „Службеном гласнику Републике Србије”.

11. Ст. број 211/2017 – Из Привредног суда у Бео-
граду.  18-25207

Привредни суд у Београду, стечајни судија Горда-
на Аранђеловић у поступку стечаја над стечајним ду-
жником Предузеће за производњу и монтажу „Универ-
зал Искра” д.о.о. – у стечају, Барич, Баричка река б.б., 
донео је 20. јуна 2018. године, следеће решење

Ⅰ Обуставља се стечајни поступак у односу на сте-
чајног дужника „Универзал Искра” д.о.о. – у стечају, 
Барич, Баричка река б.б., због продаје стечајног дужни-
ка као правног лица.

ⅠⅠ Наставља се стечајни поступак у односу на сте-
чајну масу „Универзал Искра” д.о.о. – у стечају, Барич, 
Баричка река б.б..

ⅠⅠⅠ Именује се Бранко Југовић из Београда, Поже-
шка 37/2 за заступника стечајне масе „Универзал Ис-
кра” д.о.о. – у стечају, Барич, Баричка река б.б.

ⅠⅤ Новчана средства добијена продајом стечајног 
дужника као правног лица, а која се налазе на рачуну 
бр. 105-11462-78 код АИК банке АД Београд, улазе у 
стечајну масу „Универзал Искра” д.о.о. стечајна маса 
из Барича, Баричка река б.б. У стечајну масу „Универ-
зал Искре” д.о.о. преносе се и сви парнични поступци 
који се воде пред Привредним судом у Београду у који-
ма је стечајни дужник тужени.

Ⅴ Сва потраживања према дужницима „Универзал 
Искра” д.о.о. у стечају, као и потраживања по основу 
парничног поступка који се води пред Привредним су-
дом у Београду П 8232/2010 остају потраживања прав-
ног лица „Универзал Искра” д.о.о. Барич.

ⅤⅠ За потраживања према стечајном дужнику која 
су настала до обуставе стечајног поступка ни стечајни 
дужник ни његов купац не одговарају повериоцима, а 
правна лица која су стечајном дужнику пружала услу-
ге од општег интереса не могу обуставити вршење 
тих услуга по основу неплаћених рачуна насталих пре 
отварања стечајног поступка. У регистру привредних 
субјеката и другим одговарајућим регистрима реги-
струју се промене (правне форме, оснивача, чланова и 
акционара и других података) на основу уговора о про-
даји стечајног дужника као правног лица и овог реше-
ња, у складу са законом којим се уређује регистрација 
привредних субјеката.

ⅤⅠⅠ Налаже се стечајном управнику да изради пе-
чат стечајне масе „Универзал Искра” д.о.о.  Барич, Ба-
ричка река б.б.

ⅤⅠⅠⅠ Овлашћује се стечајни управник да код 
Агенције за привредне регистре изврши регистрацију 
стечајне масе као и да код осталих надлежних органа 
предузме све потребне радње ради промене података у 
вези додељивања новог матичног броја стечајној маси 
„Универзал Искра” д.о.о. стечајна маса Барич, Баричка 
река б.б. и промене података у вези са носиоцем, од-
носно корисником пореског идентификационог броја и 
рачуна стечајног дужника „Универзал Искра” д.о.о. у 
стечају из Београда – Барич, Баричка река б.б., и упис 
тих промена у регистре надлежних органа.

2. Ст. број 179/2014 – Из Привредног суда у Бео-
граду.  18-24855

Привредни суд у Београду у поступку стечаја над 
стечајним дужником Stream A-Quart д.о.о. у стечају, 
предмету број 8-Ст-3302/2012, МБ 20241837, ПИБ 
104807176 донео је 27. јуна 2018 следеће решење.

I Усваја се завршни рачун стечајног управника од 
27. априла 2018. године.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним ду-
жником Stream A-Quart д.о.о – у стечају, из Београда, 
Милутина Миланковића 7б, Нови Београд, Матични 
број 20241837, ПИБ 104807176

III Налаже се Агенцији за привредне регистре, 
Београд, Бранкова 25, да по правоснажности овог 
решења изврши брисање стечајног дужника Stream 
A-Quart д.о.о – у стечају, из Београда, Милутина Ми-
ланковића 7б, Нови Београд, матични број 20241837, 
ПИБ 104807176.

IV Налаже се Пореској управи Регионално одеље-
ње Београд, експозитура Нови Београд да по правосна-
жности овог решења угаси порески идентификациони 
број стечајног дужника 104807176.

V Налаже се Републичком заводу за статистику да 
избрише стечајног дужника из својих евиденција.

VI По правоснажности овог решења и по извешта-
ју стечајног управника уз доставу уништених печата 
стечајног дужника, суд ће донети посебно Решење о 
разрешењу дужности стечајног управника Миладина 
Стаменковића из Београд.

8. Ст. број 3302/2012 – Из Привредног суда у Бео-
граду.  18-25076

Ⅰ Разрешава се дужности стечајног управника Сла-
ва Мирковић из Београда, именован решењем овог суда 
3. Ст. број 92/2018 од 11. јуна 2018. године у стечајном 
поступку који се води над стечајним дужником „Форма 
Лазаревић”, д.о.о. у стечају из Београда, Владимира Ро-
ловића 126, на сопствени захтев.

ⅠⅠ Именује се за стечајног управника Ђорђе Јокић 
из Земуна, Булевар Николе Тесле 34/13.

ⅠⅠⅠ Ово решење објавити на огласној табли суда и 
у „Службеном гласнику Републике Србије”, а то доста-
вити Агенцији за привредне регистре и Агенцији за ли-
ценцирање стечајних управника из Београда.

3. Ст. број 92/2018 – Из Привредног суда у Београду.
  18-25083

Привредни суд у Београду, Масарикова 2, решењем 
13. П. 759/18 од 8. јуна 2018. године, одлучио је следеће:

На основу овлашћења из члана 81. ЗПП-а поста-
вља се Тамара Ракочевић адвокат из Београда, До-
брачина 56/1, за привременог заступника туженог H. 
Rangel Industries The Penthouse, #1, Kowloon Park Drive, 
TsimShatsui, Kowloon, Hong Kong, у поступку пред 
овим судом, који се води у предмету 13 П 759/18.

Предмет тућбеног захтева је да се обавеже туже-
ни H. Rangel Industries The Penthouse #1, Kowloon Park 
Drive, TsimShatsui, Kowloon, Hong Kong да плати ту-
жиоцу износ од 183.000,00 УСД и износ од 212.000,00 
евра са припадајућом каматом и да надокнади тужиоцу 
трошкове парничног поступка.

Постављени привремени заступник ће заступати 
туженог у поступку све док се тужени или његов пу-
номоћник не појаве пред судом, у складу са чланом 82. 
став 2. ЗПП-а.

13. П. број 759/18 – Из Привредног суда у Београду.
  18-24854

I Отвара се поступак стечаја над дужником 
Advanced control systems д.о.о. у принудној ликвидаци-
ји Београд – Бранкова 30, матични број 20224215, ПИБ 
104734430, а на предлог предлагача Развојна банка Вој-
водине а.д. у стечају из Новог Сада, Стражиловска 4, 
матични број 08212538, ПИБ 100236395.

II Утврђује се постојање стечајног разлога трајни-
ја неспособност плаћања.

III Именује се за стечајног управника Слободан 
Симић из Београда, Радничка 47/20.

IV Налаже се заступнику дужника да изврши при-
мопредају дужности са стечајним управником у време 
и месту које стечајни управник одреди и то тако што ће 
му предати печате, сву документацију и сву непокретну 
и покретну имовину стечајног дужника, као и послов-
ни простор који користи на даље чување и управљање.

V Позивају се сви повериоци да у року од 120 дана 
од објављивања огласа о отварању поступка стечаја над 
стечајним дужником у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије” пријаве Привредном суду у Београду своја 
обезбеђена и необезбеђена потраживања.
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VI Позивају се дужници стечајног дужника да ис-

пуне своје обавезе према стечајној маси.
VII Одређује се испитно рочиште за 11. октобар 

2018. године у 11.30 часова, које ће се одржати у При-
вредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 125, 
спрат I.

VIII Одређује се прво поверилачко рочиште на 
коме ће се расправљати о извештају о економско-фи-
нансијском положају стечајног дужника за 18. септем-
бар 2018. године у 11.00 часова, а које ће се одржати 
у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 
125, спрат I.

IХ Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен на огласној табли суда 
26. јуна 2018. године.

3. Ст. број 83/2018 – Из Привредног суда у Београду.
  18-25086

Привредни суд у Београду, донео је решење 6 Ст. 
19/2016 од 4. јула 2018. године које гласи:

I Одређује се завршно рочиште на ком ће се ра-
справљати о:

1. о завршном рачуну стечајног управника,
2. о коначним захтевима за исплату накнаде и на-

граде стечајног управника,
3. подносе примедбе на завршни рачун или на под-

нете захтеве за исплату, 
5. одлучује о другим питањима од значаја за бан-

кротство стечајног дужника. 
II Рочиште ће се одржати 19. јула 2018 годинe у 

12.00 часова у Привредном суду у Београду, Масарико-
ва 2, судница 222/II. 

6. Ст. број 19/2016 – Из Привредног суда у Београду.
  18-25087

ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ

Привредни суд у Ваљеву, у поступку стечаја над 
Привредним друштвом „ЛМ Баумонт” ДОО Шабац, 
донео је 11. маја 2018. године, решење.

1. Отвара се поступак стечаја над стечајним ду-
жником Привредно друштво „ЛМ Баумонт” ДОО 
Шабац, Делиградска 3, матични број 20399856, ПИБ 
1015502784, због трајније неспособности плаћања.

2. За стечајног управника именује се.
3. Позивају се повериоци да у року од 90. дана од 

дана објављивања огласа о отварању стечајног поступ-
ка у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве 
своја обезбеђена и необезбеђена потраживања. Прија-
ве се могу поднети по истеку напред наведеног рока, 
али најкасније у року од 120 дана од дана објављивања 
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, а 
све пријаве поднете по истеку рока од 120 дана биће 
одбачене као неблаговремене. 

4. Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајном дужнику. 

5. Рочиште за испитивање потраживања одржаће 
се 1. октобра 2018. године са почетком у 10.00 часова у 
Привредном суду у Ваљеву, судница број 6.

6. Прво поверилачко рочиште ће се одржати 25. 
јуна 2018. године са почетком у 10.00 часова, у При-
вредном суду у Ваљеву, судница број 6, и истовремено 
се сазива седница скупштине поверилаца. 

7. Оглас о отварању стечајног поступка објављен 
је на огласној табли суда 11. маја 2018. године.

Оглас о отварању стечајног поступка објавити у 
„Службеном гласнику Републике Србије” и дневном 
листу „Данас”. 

Ст. број 12/18 – Из Привредног суда у Ваљеву.
  АУ18-0816

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ   

Привредни суд у Зрењанину, по судији Стоиљ-
ковски Александру, као стечајном судији, у поступку 
стечаја над стечајним дужником ДОО ИПОК у стечају 
из Зрењанина,  кога заступа Милан Нићетин стечајни 
управник, након одржаног завршног рочишта, 15. јунa  
2018. године, донео је решење.

Закључује се  поступак стечаја над стечајним ду-
жником ДОО ИПОК у стечају из Зрењанина матични 
број 08000409, ПИБ 104312994  отворен решењем овог 
суда број Ст. 143/2011 од 14. марта 2011. године.

Усваја се  завршни рачун стечајног управника у 
свему као у завршном рачуну стечајног управника пре-
датог суду 8. јуна 2018. године.

Утврђује се коначна награда стечајном управнику 
у износу прелиминарне награде од 5.623.225,81 динар, 
као и накнада трошкова стечајног управника у износу 
од 13.686.746,75 динара.

Утврђује  се  да је ненамирено потраживање сте-
чајног повериоца Агенција за осигурање депозита Бео-
град у име и за рачун Републике Србије  по решењу о 
главној деоби и то у износу од 379.603,24 динара.

Преноси се  ради исплате потраживање стечај-
ног дужника према свом дужнику ДОО Митросрем 
Сремска Митровица до износа од 379.603,24 динара са 
роком доспећа 15. децембра 2018. године, па се овла-
шћује стечајни поверилац Агенција за осигурање депо-
зита Београд у име и за рачун Републике Србије да по 
доспећу од дужника стечајног дужника наплати своје 
потраживање.

Преостало ненамирено потраживање стечајног ду-
жника према свом дужнику ДОО Митросрем Сремска 
Митровица намириће се по доспећу преосталих рата 
преносом ради исплате, а сходно одреди члана 149. 
Закона о стечају и решења о главној деоби, на захтев 
стечајних поверилаца.

Налаже се  АПР да по правоснажности овог ре-
шења изврши брисање  стечајног дужника ДОО ИПОК 
у стечају из Зрењанина матични број 08000409, ПИБ 
104312994  из регистра привредних субјеката.

Против овог решења може се у року од осам дана 
по пријему изјавити жалба Привредно апелационом 
суду путем овог суда у два примерка.

2. Ст. број 143/2011 – Из Привредног суда у Зрења-
нину.  18-24760

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија Татја-
на Тодоровић, решавајући по предлогу Министарства 
привреде РС, Београд од 15. марта 2018. године за по-
кретање стечајног поступка над стечајним дужником 
Деоничко друштво у друштвеној својини „Шамот-Тер-
моградња” Аранђеловац, Илије Гарашанина б.б., ма-
тични број 07652585, ПИБ 100766333, донео је 28. јуна 
2018. године, решење. 

1) Усваја се предлог РС – Министарство привреде, 
Београд, као предлагача поднет 15. марта 2018. године, 
па се отвара стечајни поступак над стечајним дужни-
ком Деоничарско друштво у друштвеној својини „Ша-
мот-Термоградња” Аранђеловац, Илије Гарашанина 
б.б., матични број 07652585, ПИБ 100766333. 

2) Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања 
из члана 11. став 2. тачка 1. у вези са ставом 3. тачка 2. 
Закона о стечају.

3) За стечајног управника одређује се Агенција за 
лиценцирање стечајних управника Београд, Теразије 23.

4) Позивају се повериоци да пријаве своја обезбе-
ђена и необезбеђена потраживања у року од 60 дана од 
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, с тим што ће пријаве поднете по проте-
ку рока од 120 дана бити одбачене као неблаговремене.

5) Позивају се дужници стечајног дужника да од-
мах испуне своје обавезе према стечајној маси.

6) Прво поверилачко рочиште заказује се за 7. ав-
густ 2018. године са почетком у 10,30 часова и одржаће 
се у Привредном суду у Крагујевцу, судница број 537/V, 
за када се сазива и Седница Скупштине поверилаца, 
која ће се одржати на првом поверилачком рочишту. 

7) Испитно рочиште заказује се за 6. новембар 
2018. године са почетком у 10.30 часова и одржаће се 
у Привредном суду у Крагујевцу, судница број 537/V.

8) Оглас о покретању стечајног поступка истиче 
се на огласну таблу суда са датумом 28. јуном 2018. 
године и биће објављен у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” и у једном високотиражном дневном ли-
сту који се дистрибуира на целој територији Републике 
Србије.

9) Налаже се Агенцији за привредне регистре, 
Београд да изврши упис забележбе о отварању стечај-
ног поступка над стечајним дужником.

2. Ст. број 5/2018 – Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  АУ18-0826

Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија Та-
тјана Тодоровић, решавајући по предлогу Микић Сте-
фана из Краљева од 28. априла 2017. године за покре-
тање стечајног поступка над стечајним дужником ДОО 
„Maxi Gradnja 59”, Свилајнац, Улица Ламела Ц, Уста-
ничка бб/27, матични број 20998245, ПИБ 108432106, 
донео је 27. јуна 2018. године решење.

Заказује се испитно рочиште у стечајном поступку 
над стечајним дужником ДОО „Maxi Gradnja 59”, Сви-
лајнац, Улица Ламела Ц, Устаничка бб/27, матични број 
20998245, ПИБ 108432106, које ће се одржати у При-
вредном суда у Крагујевцу, у судници 537/V, дана 7. ав-
густа 2018. године са почетком у 11.00 часова. 

2. Ст. број 11/2017 – Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  18-25082

Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија Та-
тјана Тодоровић,  у стечајном поступку над стечајним 
дужником Акционарско друштво за холдинг, консал-
тинг и менаџмент послове „Група Застава возила” 
Крагујевац, Косовска 4, матични број 07150989, ПИБ 
101576554, донео је 3. јула 2018. године решење.

заказује се допунско испитно рочиште  у стечај-
ном поступку над стечајним дужником Акционарско 
друштво за холдинг, консалтинг и менаџмент послове 
„Група Застава возила” Крагујевац, за 7. август 2018. 
године са почетком у 11.30 часова,  и одржаће се у При-
вредном суду у Крагујеву, судница број 537/V.

Позивају се повериоци и стечајни управник да 
присуствују рочишту.

2. Ст. број 5/2017 – Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  18-25084

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ

Решењем Ст. број 1/2017 од 16. маја 2018. године, 
Привредног суда у Краљеву отворен је стечајни посту-
пак над стечајним дужником Тил о.д. Лукаре Нови Па-
зар, МБ 06259502, ПИБ 102383323, а затим је овај суд 
21. јуна 2018. године донео решење.

Ново поверилачко рочиште одржаће се 26. јула 
2018. године, са почетком у 12.00 часова, у судници 
број 3 овог суда.

Повериоци се на рочиште позивају преко огласне 
табле овог суда и оглашавањем решења у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

Правна поука: Против овог решења није дозвоље-
на жалба.

4. Ст. број 1/2018 – Из Привредног суда у Краљеву.
  18-24710

Привредни суд у Краљеву, обавештава повериоце 
да је у стечајном поступку који се спроводи над стечај-
ним дужником Привредно друштво за извођење грубих 
грађевинских радова „Електра” с.а.м. Врњачка Бања, 
Душана Петровића Шанета 35, донео решење Ст. број 
6/2018 од 11. јуна 2018. године, које гласи:

I Усваја се предлог предлагача Привредно дру-
штво за извођење грубих грађевинских радова „Елек-
тра” с.а.м. Врњачка Бања, Душана Петровића Шанета 
35, за отварање стечаја над стечајним дужникком При-
вредно друштво за извођење грубих грађевинских ра-
дова „Електра” с.а.м. Врњачка Бања, Душана Петрови-
ћа Шанета 35, матични број 20412283, ПИБ 105574541.

II Отвара се стечајни поступак над дужником При-
вредно друштво за извођење грубих грађевинских ра-
дова „Електра” с.а.м. Врњачка Бања, Душана Петрови-
ћа Шанета 35, матични број 20412283, ПИБ 105574541.

III За стечајног управника именује се Зоран Чука-
новић, стечајни управник из Краљева.

IV Позивају се сви повериоци стечајног дужника 
да пријаве своја потраживања овом суду, поднеском у 
два примерка са доказима  у року од 120 дана од обја-
вљивања у „Службеном гласнику РС” и Дневном листу 
„Данас”, како обезбеђена тако и необезбеђена потражи-
вања, а све пријаве поднете по истеку наведеног рока, 
биће одбачене као неблаговремене.

V  Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

VⅠ Позивају се сви повериоци који имају излучна  
права да поднесу захтев стечајном управнику да им се 
из стечаја излучи ствар која не улази у стечајну масу.

VIⅠ Поверилачко рочиште и Скупштина поверила-
ца за разматрање финансијског извештаја заказује се за 
25. септембар 2018. године са почетком у 13.00 часова 
у Привредном суду у Краљеву, судница 1.

VIⅠI Рочиште за испитивање потраживања (испит-
но рочиште) заказује се за 30. октобар 2018. године у 
11.00 часова у Привредном суду у Краљеву, судница 1.

ⅠХ Решење о покретању стечајног поступка огла-
шено је на огласној табли суда и електронској табли 
суда, 11. јуна 2018. године.

Х Жалба на решење не одлаже извршење решења.
Против овог решења може се изјавити жалба у 

року од осам дана од дана објављивања огласа у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”, Привредном апе-
лационом суду у Београду, а преко овог суда.

6. Ст. број 6/2018 – Из Привредног суда у Краљеву.
  18-24713

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ 

Привредни суд у Лесковцу, по стечајном судији Но-
вици Николићу, донео је решење Ст. број 7/2018 од 26. 
јуна 2018. године о отварању стечајног поступка над сте-
чајним дужником Привредно друштво Agro Cred 1991 
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ДОО Врање, Бунушевачка б.б., матични број 08242607 
Пиб 101659709 и ово решење објавио на огласној табли 
суда 27. јуна 2018. године са садржином оглас.

I Отвара се стечајни поступак над стечајним ду-
жником Привредно друштво Agro cred 1991 ДОО 
Врање, Бунушевачка б.б., матични број 08242607 Пиб 
101659709, а по предлогу за отварање стечаја поднетог 
28. марта 2018. године, од стране предлагача Привред-
но друштво Lumat group ДОО Београд – Звездара, Цве-
танова Ћуприја 104, Велики Мокри Луг Београд.

II Утврђује се постојање стечајног разлога трајне 
неспособности плаћања.

III За стечајног управника именује се Миле Денић 
из Лесковца. 

IV Позивају се повериоци да у року од 90 дана, од 
дана објављивања огласа о отварању стечајног поступ-
ка у „Службеном гласнику Републике Србије”, пријаве 
овом суду своја обезбеђена и необезбеђена потражи-
вања према стечајном дужнику писменом пријавом, 
поднетом у два примерка са приложеним доказима о 
основаности потраживања.

V Позивају се дужници стечајног дужника да од-
мах испуне своје обавезе према стечајној маси. 

VI Испитно рочиште заказује се за 16. октобар 
2018. године, у 12.15 часова, у згради Привредног суда 
у Лесковцу, Булевар ослобођења 2, у судници број 2.

VII Прво поверилачко рочиште заказује се за 18. 
септембар 2018. године, у 12.45 часова, у згради При-
вредног суда у Лесковцу, Булевар ослобођења 2, у суд-
ници број 2.

VIII Стечајни поступак отворен је 26. јуна 2018. 
године, а 27. јуна 2018. године је Решење објављено на 
огласној табли овог суда.

IX Налаже се Агенцији за привредне регистре да 
упише у регистар отварање стечајног поступка над сте-
чајним дужником Привредно друштво Agro cred 1991 
ДОО Врање, Бунушевачка б.б., матични број 08242607, 
ПИБ 101659709.

X Налаже се заступнику дужника да изврши при-
мопредају дужности са стечајним управником у време 
и месту које стечајни управник одреди и то тако што ће 
му предати печате предузећа, сву документацију пре-
дузећа и предати сву непокретну и покретну имовину 
предузећа и пословни простор предузећа на даље чува-
ње и управљање.

Оглас објављен на огласној табли суда 27. јуна 
2018. године. 

2. Ст. број 7/2018 – Из Привредног суда у Лесковцу.
  АУ18-0817

Привредни суд у Лесковцу, судија Јеремић Ве-
селинка, у стечајном поступку над стечајним дужни-
ком „Будућност” АД Лесковац, МБ 7196113, ПИБ 
100539082, донео је 28. јуна 2018. године, решење. 

Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја 
над стечајним дужником „Будућност” АД Лесковац, 
МБ 7196113, ПИБ 100539082, за 13. јули 2018. године 
са почетком у 11.00 часова у згради Привредног суда у 
Лесковцу, Булевар ослобођења 2, судница број 4.

На завршном рочишту ће се расправљати о свим 
питањима из члана 145. Закона о стечају. 

Позивају се повериоци и сва заинтересована лица 
да присуствују рочишту.

Оглас је истакнут на огласној табли суда, на елек-
тронској табли суда 28. јуна 2018. године и у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”. 

10. Ст. број 123/2010 – Из Привредног суда у Ле-
сковцу.  АУ18-0818

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Јелена 
Ђорић Вујачић, у поступку стечаја над стечајном ма-
сом „Дуо” д.о.о., Ниш у стечају, коју заступа стечајни 
управник Горан Пауновић, донео је на завршном рочи-
шту одржаном 16. априла 2018. године решење.

Усваја се допунски завршни извештај и допунски 
завршни рачун од 9. марта 2018. године заступника сте-
чајне масе „Дуо” д.о.о., Ниш у стечају, МБ 27004415, 
ПИБ 109626788.

Одобрава се увећање коначне награде стечајном 
управнику – заступнику стечајне масе у износу од 
267.142,01 динара, односно за 32,87%.

Закључује се стечајни поступак над стечајном 
масом „Дуо” д.о.о., Ниш у стечају, МБ 27004415, ПИБ 
109626788.

Решење објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” и на огласној и електронској огласној 
табли суда.

Ст. број 562/2011 – Из Привредног суда у Нишу.
  18-24709

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ

Привредни суд У Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку стечаја над дужником Fenix-gradnja 
d.o.o. Rumenka – u stečaju Руменка, Руменачки пут 5 Б, 
матични број 20426837, ПИБ 105626628, 28. јуна 2018. 
године, доноси решење.

Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте-
чајног дужника Fenix-gradnja d.o.o. Rumenka – u stečaju 
Руменка, Руменачки пут 5 Б, матични број 20426837, 
ПИБ 105626628, према предлогу стечајног управника 
од 15. јуна 2018. године.

Коначна накнада трошкова стечајног управника 
утврђује се у коначном износу од 11.000,00 динара. 

Исплата накнаде трошкова стечајног управника до 
висине расположивих средстава извршиће се стечајном 
управнику након што буду исплаћени преостали тро-
шкови, везани за закључење стечаја. 

Стечајни поступак над стечајним дужником Fenix-
-gradnja d.o.o. Rumenka – u stečaju Руменка, Руменачки 
пут 5 Б, матични број 20426837, ПИБ 105626628 – се 
закључује. 

1. Ст. број 101/2017 – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  18-24602

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку стечаја над дужником Preduzeće za 
proizvodnju, unutrašnji, spoljnotrgovinski promet i usluge 
Elizabeth d.o.o. Sremski Karlovci – u stečaju Сремски 
Карловци, Митрополита Стратимировића 27, матични 
број 08221774, ПИБ 101437388, 28. јуна 2018. године, 
доноси решење.

Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте-
чајног дужника Preduzeće za proizvodnju, unutrašnji, 
spoljnotrgovinski promet i usluge Elizabeth DOO Sremski 
Karlovci – u stečaju Сремски Карловци, Митрополи-
та Стратимировића 27, матични број 08221774, ПИБ 
101437388, према предлогу стечајног управника од 15. 
јуна 2018. године.

Коначна накнада трошкова стечајног управника 
утврђује се у коначном износу од 10.000,00 динара. 

Исплата накнаде трошкова стечајног управника до 
висине расположивих средстава извршиће се стечајном 
управнику након што буду исплаћени преостали тро-
шкови, везани за закључење стечаја. 

Стечајни поступак над стечајним дужником Preduzeće 
za proizvodnju, unutrašnji, spoljnotrgovinski promet i usluge 
Elizabeth d.o.o. Sremski Karlovci – u stečaju Сремски Кар-
ловци, Митрополита Стратимировића 27, матични број 
08221774, ПИБ 101437388 – се закључује. 

1. Ст. број 100/2017 – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  АУ18-0825

Привредни суд у Новом Саду, по судији Слобо-
данки Комшић, у поступку стечаја над стечајном ма-
сом стечајног дужника Бетон НСД ДОО за услуге у 
грађевинарству Нови Сад – у стечају, Суботичка 76, са 
МБ 27006043, ПИБ 110295828 по предлогу предлагача 
Општина Врбас, коју заступа Правобранилац општине 
Мирна Пароци, Врбас Маршала Тита 89, од 25. мaja 
2016. године, на завршном рочишту одржаном 3. јула 
2018. године, доноси следеће решење.

Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте-
чајног дужника од 20.06.2018. године.

Утврђује се коначна накнада трошкова стечајног 
управника у износу од 375.000,00 динара. 

Утврђује се коначна награда за рад стечајног 
управника у износу од 1.262.515,49 динара. 

Закључује се стечајни поступак над стечајном 
масом иза стечајног дужника Бетон НСД ДОО – у 
стечају, Нови Сад, Суботичка 76, МБ 27006043, ПИБ 
110295828.

Решење о закључењу стечајног поступка над стечај-
ном масом истиче се на огласној табли Привредног суда 
на дан 3. јула 2018. године и електронској огласној табли. 

2. Ст. број 12/2018 – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  18-25053

ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ

Привредни суд у Панчеву, поступајући по судији 
Јанчић Сперанци, у поступку стечаја над стечајним 
дужником „Банаћанка Промет” д.о.о. у стечају, Панче-
во, Паје Маргановића 10, матични број 8061408, ПИБ 
101059392, одлучујући о захтеву стечајног управника 
за одређивање завршног рочишта, донео је 18. јуна 
2018. године, следеће решење.

Одређује се завршно рочиште у стечајном поступ-
ку над стечајним дужником „Банаћанка Промет” д.о.о. 
у стечају, Панчево, Паје Маргановића 10, матични број 

8061408, ПИБ 101059392, које ће се одржати 29. авгу-
ста 2018. године у 9.00 часова у сали 114/Ⅰ Привредног 
суда у Панчеву.

На завршном рочишту расправљаће се:
– о завршном рачуну стечајног управника,
– о коначним захтевима за исплату награде стечај-

ног управника,
– подносе примедбе на завршни рачун или на под-

нете захтеве за исплату накнада и награда,
– одлучује о нерасподељеним деловима стечајне 

масе,
– одлучује о другим питањима од значаја за бан-

кротство стечајног дужника.
Сви повериоци сматрају се уредно позваним на 

завршно рочиште објављивањем овог решења на огла-
сној табли суда и у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

1. Ст. број 1/2015 – Из Привредног суда у Панчеву.
  АУ18-0737

Привредни суд у Панчеву, поступајући по стечај-
ном судији Гордани Анић, у стечајном поступку над 
стечајним дужником „Lamp East” ДОО Вршац, Београд-
ски пут б.б., Вршац, МБ 20695684, ПИБ 106867069, до-
нео je 29. јуна 2018. године следеће решење.

Одређује се завршно рочиште у стечајном поступ-
ку над стечајним „Lamp East” ДОО Вршац, Београдски 
пут б.б., Вршац, МБ 20695684, ПИБ 106867069, које ће 
се одржати 30. јула 2018. године у 11.30 часова у сали 
113/1 Привредног суда у Панчеву.

На завршном рочишту расправљаће се:
1. о завршном рачуну стечајног управника,
2. о коначним захтевима за исплату награда и нак-

нада трошкова стечајног управника,
3. подносе се приговори на завршни рачун или на 

поднете захтева за исплату накнада и награда,
4. одлучује о нерасподељеним деловима деобне 

масе,
5. одлучује о другим питањима од значаја за бан-

кротство стечајног дужника.
Сви повериоци сматрају се уредно позваним на за-

вршно рочиште објављивањем овог решења на огласној 
табли суда и „Службеном гласнику Pепублике Cрбије”.

3. Ст. број 16/2016 – Из Привредног суда у Панчеву.
  18-25212

Привредни суд у Панчеву, поступајући по стечај-
ном судији Весни Лоци, одлучујући о предлогу пре-
длагала ДОО за геодетске радове „Геовизија” Панчево, 
Др Светислава Касапиновића 14, кога заступа Зоран 
Драгин, адвокат из Панчева, за покретање стечајног 
поступка над ДОО за грађевинарство „Panon Trade”, 
Панчево, Борачка 35, МБ 08195927, ПИБ 101049238, 
донео је 29. јуна 2018. године, следеће решење.

Усваја се предлог предлагала ДОО за геодетске 
радове „Геовизија” Панчево, за покретање стечајног 
поступка над стечајним дужником ДОО за грађевинар-
ство „Panon Trade”, Панчево, Борачка 35, МБ 08195927, 
ПИБ 101049238.

Отвара се стечајни посту пак над стечајним ду-
жником ДОО за грађевинарство „Panon Trade”, Пан-
чево, Борачка 35, МБ 08195927, ПИБ 101049238, из 
разлога што је стечајни дужник трајније неспособан за 
плаћање јер не може да одговори својим новчаним оба-
везама у року од 45 дана од дана доспелости обавеза.

За стечајног управника именује се Невена Стефа-
новић Илић из Вршца, Јована Стерије Поповић 81, ли-
ценцирани стечајни управник за подручје Привредног 
суда у Панчеву.

Позивају се повериоци стечајног дужника да у 
року од 120 дана од дана објављивања огласа о покре-
тању стечајног поступка у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, пријаве своја обезбеђена и необезбеђе-
на потраживања.

Позивају се дужници стечајног дужника, да испу-
не своје обавезе према стечајној маси.

Прво поверилачко рочиште заказује се за 27. јуки 
2018. године у 10.00 часова, у згради Привредног суда 
у Панчеву, Војводе Радомира Путника 13–15, судница 
број 125, први спрат, на ком рочишту ће се расправљати 
о извештају о економско-финансијском положају сте-
чајног дужника и процени стечајног управника да ли 
постоји могућност реорганизације стечајног дужника.

Уколико се прва скупштина поверилаца не одржи 
до првог поверилачког рочишта, иста се сазива за 27. 
јули 2018. године у 10.00 часова када се одржава прво 
поверилачко рочиште, на којој седници ће се извршити 
избор председника скупштине и чланова одбора пове-
рилаца.
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ња (испитно рочиште) заказује се за 14. децембар 2018. 
године у 10.00 часова у згради Привредног суда у Пан-
чеву, Војводе Радомира Путника 13–15, судница број 
125, први спрат.

Стечајни управник и сви повериоци стечајног ду-
жника сматрају се уредно позваним на рочишта из ст. 
6. и 8. изреке овог решења, достављањем овог решења 
односно објављивањем огласа о отварању стечајног по-
ступка над стечајним дужником у „Службеном гласни-
ку Републике Србије”.

Правне последице отварања стечајног поступка 
наступају даном објављивања огласа о отварању сте-
чајног поступка на огласној табли суда.

Оглас о отварању стечајног поступка над стечај-
ним дужником ДОО за грађевинарство „Panon Trade”, 
Панчево, Борачка 35, МБ 08195927, ПИБ 101049238, 
објављен је на огласној табли Привредног суда у Пан-
чеву дана 2. јула 2018. године.

2. Ст. број 8/2018 – Из Привредног суда у Панчеву.
  18-25214

ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ   

Решењем Привредног суда Сомбор Ст. број 
20/2010 од 27. јуна 2018. године у поступку стечаја над 
стечајним дужником ДП „Вукица Митровић” Апатин, 
заказује се завршно рочиште за 20. јул 2018. са почет-
ком у 11.30 часова у судници број 2, Привредног суда у 
Сомбору, Венац војводе Живојина Мишића 23.

Ст. број 20/2010 – Из Привредног суда у Сомбору.
  АУ18-0823

Привредни суд у Сомбору, у стечајном поступ-
ку над стечајним дужником АИП „Његош” Ловћенац, 
заказује  завршно рочиште за 31. јули 2018. године са 
почетком у 11.30 часова, у Привредном суду у Сомбо-
ру, Венац Живојина Мишића 23, судница број 3, ради 
расправљања о завршном рачуну и др., у смислу члана 
122. Закона о стечајном поступку. 

5. Ст. број 15/2013 – Из Привредног суда у Сомбору.
  18-24857

Привредни суд у Сомбору је у предмету стечаја 
бр. Ст. 6/2018 који се води над стечајним дужником 
„Star Security” d.o.o. Kула, Мостарска 19, МБ 20149132 
ПИБ 104371916, обавештава повериоце да је стечајни 
управник обавестио суд да стечајни дужник не посе-
дује никакву имовину с тога је предложио закључење 
стечајног поступка. У смислу члана 13. став 4. Закона 
о стечају законом овлашћена лица могу предати захтев 
да се стечајни поступак спроведе, да уз предлог, у року 
од 5 дана, уплате износ од 500.000,00 динара на депо-
зитни рачун овог суда број 840-309802-79 с позивом на 
пословни број предмета, а на име трошкова спровође-
ња стечајног поступка.

Уколико не буде поднет захтев са уплатом траже-
них трошкова заказује се завршно рочиште за 24. ав-
густ 2018. са почетком у 9.30 часова у судници број 2 
Привредног суда у Сомбору, Венац војводе Живојина 
Мишића 23.

Ст. број 6/2018 – Из Привредног суда у Сомбору.
  18-25085

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ       

Привредни суд у Сремској Митровици као првосте-
пени стечајни суд, по стечајном судији Драгану Лалићу, 
у поступку стечаја над стечајним дужником Предузеће 
за туристичко – угоститељске услуге „Тана” д.о.о. у сте-
чају у Нови Бановци, Крешина 30, дана 3. јула 2018. го-
дине, ван рочишта, донео је следеће решење.

Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја 
над стечајним дужником Предузеће за туристичко – 
угоститељске услуге „Тана” д.о.о. у стечају у Нови Ба-
новци, Крешина 30.

Завршно рочиште одржаће се 17. јула 2018. године 
у 11.00 часова у судници број 16/2 Привредног суда у 
Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија 39. 

На завршном рочишту ће се расправљати о:
1. завршном рачуну стечајног управника;
2. коначним захтевима за исплату награде и нак-

наду трошкова;
3. приговорима на завршни рачун односно поднете 

захтеве за исплату награде и накнаде; 
4. другим питањима од значаја за банкротство сте-

чајног дужника.

Решење о одређивању завршног рочишта је истак-
нуто на огласној табли суда 3. јула 2018. године и биће 
објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Ст. број 483/2010 – Из Привредног суда у Сремској 
Митровици.  18-25077

ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ 

Привредни суд у Чачку је решењем Ст. бр. 1/2017 
од 12. јуна 2018. године, закључио поступак стечаја над 
стечајним дужником Друштво за трговину и саветова-
ње „Унилек” ДОО, у стечају, Чачак, стечајна маса, МБ 
27005179. 

2. Ст. број 1/2017  – Из Привредног суда у Чачку.
  18-25080

УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
52/18 од 28. маја 2018. године уписао је у судски регистар, 
у регистарском улошку број 5-400-00 Здравствена устано-
ва поликлиника „Andrej Medical”, Јагодина, податке:

Уписује се у судски регистар оснивање Здрав-
ствене установе поликлинике „Andrej Medical”, Јаго-
дина. Седиште установе је у Јагодини, Браће Дирак 
9/1. Оснивачи установе су Вера Костић из Јагодине, 
Гине Пајевића 10/12 (ЈМБГ 1410952727238), Радосав 
Бојовић из Јагодине, Бошка Ђуричића 11/11 (ЈМБГ 
0912949722219), Весела Донић из Јагодине, Браће Ди-
рак 33/2/12 (ЈМБГ 0104950727217) и Ристић Јована из 
Јагодине, Капетана Коче 30/4 (ЈМБГ 2609993727212). 
Уписан и уплаћен основни капитал у износу од 100,00 
динара према потврди Raiffeisen bank од 10. маја 2018. 
године. Делатност установе је 86.22 Специјалистич-
ка медицинска пракса. Лице овлашћено за заступање 
установе је Весна Костић – директор – неограничено.

Фи. број 52/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-24617

Привредни суд у Крагујевцу решењем Фи. број 
54/18 од 14. маја 2018. године уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број 5-213-00 Туристичка 
организација града Јагодина, Јагодина податке:

Установа је извршила упис Јелене Марковић из 
Кончарева (ЈМБГ 1506993727215) као лица овлашће-
ног за заступање установе, са ограниченим овлашће-
њима за заступање.

Фи. број 54/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-24617

Привредни суд у Крагујевцу решењем Фи. број 59/18 
од 30. маја 2018. године уписао је у судски регистар, у ре-
гистарском улошку број 5-396-00 Приватна предшколска 
установа „Јагодица бобица”, Крагујевац податке:

Установа је извршила промену лица овлашћеног 
за заступање, и то: брише се Спасић Бојан директор, а 
уписује се Марија Јовановић, директор, са неограниче-
ним овлашћењима за заступање.

Фи. број 59/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-24617

Привредни суд у Крагујевцу решењем Фи. број 
60/18 од 31. маја 2018. године уписао је у судски ре-
гистар, у регистарском улошку број 5-132-00 Основна 
школа „Свети Сава”, Топоница, податке:

Установа је извршила промену функције лица 
овлашћеног за заступање, и то брише се Горан Марић, 
ЈМБГ 0804965721012 из Борче, вршилац дужности ди-
ректора, а уписује се исто лице као директор школе. 

Фи. број 60/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-24617

Привредни суд у Крагујевцу решењем Фи. број 
61/18 од 4. јуна 2018. године уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број 5-389-00 Предшкол-
ска установа „Авиончић”, Крагујевац, податке:

Установа је извршила промену података (прези-
мена) лица овлашћеног за заступање. Брише се Бојана 
Калушевић, а уписује се Бојана Мартаћ, директор са 
неограниченим овлашћењима за заступање.

Фи. број 61/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-24617

Привредни суд у Крагујевцу решењем Фи. број 
62/18 од 5. јуна 2018. године уписао је у судски ре-
гистар, у регистарском улошку број 1-212-00 Висока 
технолошка школа струковних студија Аранђеловац, 
податке:

Установа је извршила промену – допуну шифара 
делатности.

Поред уписаних делатности уписује се још: 58.11, 
58.14, 58.19, 18.12, 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 63.11, 
63.12, 71.12, 74.90, 82.11, 82.19, 47.61, 56.10. 56.29.

Фи. број 62/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-24617

Привредни суд у Крагујевцу решењем Фи. број 
64/18 од 6. јуна 2018. године уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број 5-386-00 Установа 
културе „Кораци”, Крагујевац, податке:

Установа је извршила промену функције лица 
овлашћеног за заступање, и то: брише се Златко Ми-
лојевић, а уписује се исто лице као директор, неогра-
ничено.

Фи. број 64/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-24617

Привредни суд у Крагујевцу решењем Фи. број 
65/18 од 12. јуна 2018. године уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број 5-333-00 Здравствена 
установа апотека „Porodična аpoteka Group”, Крагује-
вац, податке:

Установа је извршила промену оснивача – члана 
установе тако што се брише Marijana Foerster (ЈМБГ 
0712982725119) из Крагујевца, а уписује се Немања 
Лазовић (ЈМБГ 120894720037) из Београда.

Фи. број 65/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-24617

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
66/18 од 11. јуна 2018. године, уписао је у судски ре-
гистар, у регистарском улошку број 5-402-00 Приватна 
основна школа „Црњански”, Јагодина, податке:

Уписује се у судски регистар оснивање Приватне 
основне школе „Црњански”, Јагодина.

Седиште школе је у Јагодини, Чочетова 3 М, Јаго-
дина. Лица овлашћена за заступање установе су Дра-
гана Ивановић Ђорђевић, директор са неограниченим 
овлашћењима за заступање, Леда Лорена Радовановић 
помоћник директора са неограниченим овлашћењима и 
Ива Петровић, помоћник директора са неограниченим 
овлашћењима за заступање.

Оснивач школе је Владан Радовановић из Београ-
да. Уписан је уплаћени новчани капитал у износу од 
1.000.000,00 динара према потврди Адико банке а.д., 
Београд, бр. 01062018/47 од 1. јуна 2018. године.

Делатност установе је 85.20 основно образовање.
Фи. број 66/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-24617

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
67/18 од 12. јуна 2018. године, уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број 5-333-00 Здравствена 
установа апотека „Porodična apoteka Group”, Крагује-
вац, податке:

Установа је извршила промену лица овлашћеног 
за заступање тако што се брише Marijana Foerster – ди-
ректор (ЈМБГ 0712982725119) из Крагујевца, а уписује 
се Немања Лазовић – директор (ЈМБГ 120894720037) 
из Београда.

Фи. број 67/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-24617

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
68/18 од 13. јуна 2018. године, уписао је у судски ре-
гистар, у регистарском улошку број 5-115-00 Центар за 
социјални рад Кнић, податке:

Установа је извршила промену функције лица 
овлашћеног за заступање, и то: брише се Александар 
Спасојевић вршилац дужности директора, а уписује се 
исто лице као директор.

Фи. број 68/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-24617
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69/18 од 18. јуна 2018. године, уписао је у судски ре-
гистар, у регистарском улошку број 5-219-00 Културни 
центар „Радоје Домановић”, Рача, податке:

Установа је извршила промену функције лица 
овлашћеног за заступање, и то: брише се Сашка Ми-
лојевић Петровић (ЈМБГ 2108987715262), вршилац ду-
жности директора, а уписује се исто лице као директор.

Фи. број 69/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-24617

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
70/18 од 19. јуна 2018. године, уписао је у судски ре-
гистар, у регистарском улошку број 5-158-00 Центар за 
културу „Свети Стефан деспот српски”, Деспотовац, 
податке:

Установа је извршила упис лица овлашћеног за за-
ступање, и то брише се: Влатко Миленковић директор, 
а уписује се исто лица као директор – нови мандат.

Фи. број 70/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-24617

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
71/18 од 19. јуна 2018. године, уписао је у судски ре-
гистар, у регистарском улошку број 5-157-00 Народна 
библиотека „Ресавска школа”, Деспотовац, податке:

Уписује се Санела Симић као законски заступ-
ник, директор Народне библиотеке „Ресавска школа”, 
Деспотовац са неограниченим овлашћењима у унутра-
шњем и спољнотрговинском промету – нови мандат.

Фи. број 71/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-24617

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
72/18 од 20. јуна 2018. године, уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број 5-300-09 Здравствена 
установа апотека „Нана +”, Крагујевац, огранка „Нана 
+9”, Крагујевац, податке:

Уписује се у судски регистар оснивање огранка 
Здравствене установе апотеке „Нана +”, Крагујевац, 
Атинска б.б., и то огранак „Нана +9”, Крагујевац.

Седиште установе је у улици Светозара Маркови-
ћа 24, у Крагујевцу.

Лице овлашћено за заступање установе је Јовица 
Уштевић из Крагујевца, ЈМБГ 0811961720042 директор.

Делатности огранка су 47.73, 47.74 и израда маги-
стралних лекова и галенских приповедака, давање ин-
формација у вези са правилном употребом истих.

Фи. број 72/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-24617

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
74/18 од 21. јуна 2018. године, уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број 5-12-00 Завод за сто-
матологију Крагујевац, Змај Јовина 32, податке:

Установа је извршила промену функције лица 
овлашћеног за заступање и то: брише се доц. др sci 
Ранко Голијан (ЈМБГ 1002963172652) директор, а упи-
сује се исто лице као вршилац дужности директора не-
ограничено.

Фи. број 74/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-24617

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Привредни суд у Пожаревцу, судија Синиша Не-
дељковић, решењем Фи. број 53/2018 од 15. јуна 2018. 
године, уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-224-102 ПС Пожаревац, податке: 

Здравствена установа апотека „Filly Farm” са се-
диштем у Великој Плана, врши упис оснивања огранка 
Апотеке „Filly 82 А” са седиштем у Суботици, Aрсе-
нија Чарнојевића 38–40. Делатност огранка апотеке 
је промет на мало лекова и одређених врста медицин-
ских средстава. За обавезе огранка у правном проме-
ту, Здравствена установа одговара целокупном својом 
имовином. За лице овлашћено за заступање именована 
је Верица Спасојевић из Велике Плане у својству ди-
ректора са неограниченим овлашћењима.

1. Фи. број 53/2018 – Из Привредног суда у Пожа-
ревцу.  АУ18-0819

Привредни суд у Пожаревцу, судија Синиша Не-
дељковић, решењем Фи. број 55/2018 од 15. јуна 2018. 
године, уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-224-101 ПС Пожаревац следеће податке: 
Здравствена установа апотека „Filly Farm” са седиштем 
у Великој Плана, врши упис оснивања огранка Апоте-
ке „Filly 26 А” са седиштем у Суботици, Јо Лајоша 73. 
Делатност огранка апотеке је промет на мало лекова 
и одређених врста медицинских средстава. За обавезе 
огранка у правном промету, Здравствена установа од-
говара целокупном својом имовином. За лице овлашће-
но за заступање именована је Верица Спасојевић из 
Велике Плане у својству директора са неограниченим 
овлашћењима. 

Фи. број 55/2018 – Из Привредног суда у Пожаревцу.
  АУ18-0820

Привредни суд у Пожаревцу, судија Синиша Не-
дељковић, решењем Фи. број 61/2018 од 25. јуна 2018. 
године, уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-181-00 ПС Пожаревац, податке: 

Брише се из регистра Здравствена установа Апо-
тека „Геофарм – Свети Сава” у ликвидацији Петровац, 
Моравска 1, услед окончања поступка ликвидације.

1. Фи. број 61/2018 – Из Привредног суда у Пожа-
ревцу.  АУ18-0821

Привредни суд у Пожаревцу, судија Синиша Не-
дељковић, решењем Фи. број 60/2018 од 25. јуна 2018. 
године, уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-255-00 ПС Пожаревац, податке: 

Брише се из регистра Здравствена установа Апо-
тека „Зен” у ликвидацији Смедерево, Карађорђева 39, 
услед окончања поступка ликвидације.

1. Фи. број 60/2018 – Из Привредног суда у Пожа-
ревцу.  АУ18-0822

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Привредни суд у Сремској Митровици, решењем 
Фи. број 33/2018 уписао је у судски регистар, у регистар-
ском улошку број 1-135 Предшколска установа „Пчели-
ца”, Сремска Митровица, Марко Перичин, податке:

ПУ „Пчелица”, Сремска Митровица, пријављује 
промену лица овлашћеног за заступање, и то: брише се 
Мирослава Илијић, директор, неограничено.

Уписује се Биљана Цвијетић, в.д. директора, нео-
граничено.

Фи. број 33/2018 – Из Привредног суда у Сремској 
Митровици.  АУ18-0802

Привредни суд у Сремској Митровици, решењем 
Фи. број 22/2018, уписао је у судски регистар, у реги-
старском улошку број 1-315 Основна школа „Милош 
Црњански”, Хртковци, Школска 5, податке:  

Промена података у погледу лица овлашћеног за 
заступање. Уписује се Небојша Јовичић, директор шко-
ле, неограничено.

Брише се: Небојша Јовичић, вршилац дужности 
директора школе.

Фи. број 22/2018 – Из Привредног суда у Сремској 
Митровици.  АУ18-0804

Привредни суд у Сремској Митровици решењем 
Фи. број 29/2018 уписао је у судски регистар, у реги-
старском улошку број 1-915, Техничка школа „Милен-
ко Веркић Неша” Пећинци, податке:

За заступање Техничке школе „Миленко Веркић 
Неша” из Пећинаца овлашћен је Данило Тепша, вр-
шилац дужности директора, неограничено. Брише се 
Споменка Ракић.

Фи. број 29/2018 – Из Привредног суда у Сремској 
Митровици.  АУ18-0805

Привредни суд у Сремској Митровици, решењем 
Фи. број 30/2018, уписао је у судски регистар, у реги-
старском улошку број 1-257 Центар за социјални рад 
„Сава”, Сремска Митровица, Променада 9, податке: |

За заступање Центра за социјални рад „Сава” у 
Сремској Митровици овлашћен је Бранислав Вукмир, 
директор, неограничено.

Брише се, Бранислав Вукмир, в.д. директора, не-
ограничено.

Фи. број 30/2018 – Из Привредног суда у Сремској 
Митровици.  АУ18-0806

ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ 
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Јавни бележник Никола Војновић, Београд
На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-

ступку, позивају се законски наследници, или друга 
лица која полажу право на наслеђе иза покојног Ста-
нимира Секулића, бившег из Београда, са последњим 
пребивалиштем на адреси: Вождовац, Зуце, Желе-
зничка 12, умрлог на дан 19. марта 2017. године, да се 
пријаве Другом основном суду у Београду или јавном 
бележнику Николи Војновићу, на адресу службеног 
седишта, у року од годину дана од дана објављивања 
огласа.  18-24824

Јавни бележник Никола Војновић, Београд
На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-

ступку позивају се законски наследници, или друга 
лица која полажу право на наслеђе иза Стевана Стоја-
ковића, бившег из Београда, са последњим пребивали-
штем на адреси: Београд, Вождовац, Јарослава Герног 
34, умрлог на дан 4. маја 2017. године, да се пријаве 
Другом основном суду у Београду или Jавном бележни-
ку Николи Војновићу, на адресу службеног седишта, у 
року од годину дана од дана објављивања огласа.

  18-24884

Јавни извршитељ за подручје Вишег и При-
вредног суда у Суботици, Бојана Милановић Недељ-
ковић

Јавни извршитељ Бојана Милановић Недељковић 
именована за подручје Вишег и Привредног суда у 
Суботици је на основу члана 39. Закона о извршењу и 
обезбеђењу и члана 81. Закона о парничном поступку, 
у предмет И. Ивк. 233/2017, поставио адвоката Лази-
чић Ђорђа из Суботице, Трг жртава фашизма 5/1, за 
привременог заступника извршном дужнику Зорану 
Дачићу, Суботица, Блашка Рајића 29/31 улаз 1, са не-
познатим пребивалиштем, који ће у овој правној ствари 
заступати интересе извршног дужника, све док се из-
вршни дужник или његов пуномоћник не појаве пред 
овим јавним извршитељем или док орган старатељства 
не обавести овог јавног извршитеља да је извршном 
дужнику поставио старатеља.  18-25094

„Техноарт Београд”, Школa за машинство и 
уметничке занате, Београд, објављује оглас:

Поништава се Сведочанство о завршеном другом 
разреду „Техноарт Београд”, Школa за машинство и 
уметничке занате за школску 2014/15. годину, на име 
Николић Марко, образовни профил техничар за ко-
мјутерско управљање, издато под дел. број 02-689/608 
од 2015/2016 1. јула 2016. године, серијски број 41-
229826.  18-24603

У складу са одредбом члана 533. Закона о при-
вредним друштвима објављује се оглас о покретању 
поступка ликвидације у трајању од 90 дана, Здравстве-
на установа апотека Футура – у ликвидацији, ма-
тични број 17899848, ПИБ 109881080. Седиште: место 
Београд – Врачар, Новопазарска 1. Позивају се повери-
оци да своја потраживања пријаве најкасније у року од 
120 дана од дана објављивања овог огласа у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”. Упозоравају се пове-
риоци да ће њихово потраживање бити преклудирано 
уколико га не пријаве у напред наведеном року. Адреса 
на коју повериоци пријављују своја потраживања: По-
словно име Здравствена установа апотека Футура – у 
ликвидацији Београд, адреса место Београд – Врачар, 
Новопазарска 1.  АУ18-0829

Interdar Invest DOO Beograd, објављује оглас: 
Позивају се сувласници катастарске парцеле 3997/3 КО 
Угриновци, и то Хаџић Живана и Смиљанић Славица, 
обе из Аустралије као и евентуални наследници имено-
ваних да се у року од седам дана јаве Привредном дру-
штву Interdar Invest d.o.o. Beograd, Омладинских брига-
да 19, 11000 Београд, ради преузимања обавештења о 
праву прече куповине. Након тог рока, обавештење ће 
бити истакнуто на огласној табли Трећег основног суда 
у Београду, где ће се након осам дана од дана истицања 
на огласној табли достављање сматрати извршеним.

  АУ18-0830
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Аутопревоз Чачак, на својој седници одржаној 2. јула 
2018. године, донела је одлуку о престанку удружења 
ликвидацијом и именовању ликвидационог управника.

Добровољно ватрогасно друштво Аутопревоз 
Чачак, уписано у Регистар удружења Агенције за 
привредне регистре, матични број 28024312, ПИБ 
10724312, престаје ликвидацијом.

Разрешава се функције председника и заступника 
удружења Дојчило Богдановић, ЈМБГ 170959782817, из 
Чачка, Кукићи.

За ликвидационог управника удружења именује се 
Дојчило Богдановић,  ЈМБГ 170959782817, из Чачка, 
Кукићи.

Пријаве потраживања достављају се на адресу се-
дишта удружења: пословно име: Добровољно ватрога-
сно друштво Аутопревоз Чачак, Ломина 67.

Позивају се повериоци да пријаве своја потражи-
вања према удружењу, најкасније у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа о покретању поступка ликви-
дације у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Упозоравају се повериоци да ће им потраживања 
бити преклудирана ако их не пријаве најкасније у року 
од 30 дана од последњег дана објављивања огласа о ли-
квидацији.

Дејство отварања поступка ликвидације удружења 
почиње даном објављивања огласа о престанку удру-
жења ликвидацијом, у складу са законом.  18-25103

НЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕ
– ИСПРАВЕ СТРАНАЦА –

Joan Doniceanu, Београд, дипломатска личан карта EZ--181 
D 14982 издата од Министарства спољних послова РС.  

03/000072/18
Marilena –Cerasela Doniceanu, Београд, дипломатска личан 

карта EZ--203 D 14160 издата од Министарства спољних посло-
ва РС.  03/000073/18

Sara Kohne, Београд, дипломатска личан карта EZ--267 D 
09648 издата од Министарства спољних послова РС.  

03/000074/18
Bruno Gilies Marie Rotival, Београд, дипломатска личан 

карта EZ--268 D 10058 издата од Министарства спољних посло-
ва РС.  03/000075/18

– СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ –
Радовановић Ивица, Београд, службена легитимација бр. 

9250 издата/е од ПУ за град Београд.  04/000392/18
Илић Драган, Бојник, службена легитимација Министар-

ства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, 
број 250.  04/000395/18

Лазаревић Драган, Вождовац, војна легитимација бр. 
000144847 издата од Министарства одбране РС.  04/000396/18

Тртовац Јасмин, Нови Пазар, војна легитимација бр. 
000171644 издата од Војске Републике Србије.  04/000397/18

Коцкар Борислав, Нови Сад, војна књижица.  04/000398/18
Дејановић Бојан, Београд, адвокатска легитимација бр. 

7694 издата од Aдвокатске коморе Београд.  04/000399/18
Пауновић Дарко, Нови Сад, војна књижица БГ 223939 из-

дата од Министарства одбране РС.  04/000400/18
Недић Радосав, Београд, службена легитимација војне поли-

ције ИД број 10123, сер. бр. А 0123, са службеном значком ИД број 
10123, у кожним корицама на склапање, црне боје.  04/000401/18

Гајић Милош, Чукарица, војна књижица.  04/000402/18
Михаиловић Мирко, Панчево, војна легитимација бр. 

000152427, издата 08.07.2016. од Министарства одбране РС.  
04/000403/18

– МЕНИЦЕ И ЧЕКОВИ –

Лукић Милица, Београд, чек/ови бр. 43138464, 43138472, 
43138480, 43138499, 43138502 издат/и од Банке Поштанске ште-
дионице а.д.  05/002281/18

Max 5 Inženjering d.o.o., Нови Београд, меница/е бр. 
AB 0158416, AB 1477419, AB 1477420 издата/е од Max 5 
Inženjering d.o.o.  05/002282/18

Стевановић Ненад, Нови Београд, чек/ови бр. 0000189069727, 
0000189069735 издат/и од Комерцијалне банке а.д.  05/002283/18

Радовић Исидора, Топола, чек/ови бр. 0000162980031, 
0000162980049, 0000162980056, 0000162980064 издат/и од Banca 
Intesa a.d.  05/002284/18

Босанац Саша, Земун, чек/ови бр. 3820423 издат/и од 
Raiffeisen bank a.d.  05/002285/18

Петронијевић Гордана, Крагујевац, чек/ови бр. 4032187, 
7647980, 7648022, 7647999 издат/и од UniCredit Bank.  05/002286/18

Михајловски Марко, Београд, чек/ови бр. 7910748, 
7910755 издат/и од Eurobank a.d.  05/002287/18

Дугоњић Драгана, Београд, чек/ови бр. 1597416, 1597418, 
1597419, 1597420, 1597421 издат/и од Erste bank a.d.  05/002288/18

Палић Снежана, Крушевац, чек/ови бр. 3035342 издат/и од 
Erste Bank a.d. Novi Sad.  05/002289/18

Aлексић Данијела, Горњи Милановац, чек/ови бр. 3341050 
издат/и од Еrste bank a.d.  05/002290/18

Јанковић Јована, Београд, чек/ови бр. 165309105 издат/и од 
Banca Intesa a.d.  05/002291/18

Пешић Драган, Лебане, чек/ови бр. 0000090123084 издат/и 
од Banca Intesa a.d.  05/002292/18

Цветковић Ђорђе, Лазаревац, чек/ови бр. 0000055411706 
издат/и од Banca Intesa a.d.  05/002293/18

Јауковић Јован, Београд, чек/ови бр. 65412810 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д.  05/002294/18

Стјепановић Милица, Београд, чек/ови бр. 0000177338399, 
0000177338407, 0000177338415, 0000177338423, 0000177338431, 
0000177338449, 0000177338456, 0000177338464, 0000177338472 
издат/и од Banca Intesa a.d.  05/002295/18

Зоговић Раде, Београд, чек/ови бр. 0000171438724 издат/и 
од Banca Intesa a.d.  05/002296/18

Зоговић Раде, Београд, чек/ови бр. 0000171438732 издат/и 
од Banca Intesa a.d.  05/002297/18

Кнежевић  Горанка, Нови Београд, чек/ови бр. 2657500, 
2657499, 3243173, 4487792, 4487793. издат/и од Raiffeisen bank a.d.  

05/002298/18
Брајовић Ана Зорана, Београд, чек/ови бр. 6900068 издат/и 

од Raiffeisen bank a.d.  05/002299/18
Радојевић Ката, Сомбор, чек/ови бр. 0000000045599, 

0000000045600 издат/и од Adiko banke ad.  05/002300/18
Миливојевић Марија, Зрењанин, чек/ови бр. 

0000151662160 издат/и од Banca Intesa a.d.  05/002301/18
Taшић Александар, Краљево, чек/ови бр. 3601233 издат/и 

од Erste bank a.d.  05/002302/18
Ташић Александар, Краљево, чек/ови бр. 3601234 издат/и 

од Erste bank a.d.  05/002303/18
Дробњак Милица, Београд, чек/ови бр. 0000169479136 из-

дат/и од Banca Intesa a.d.  05/002304/18
Дробњак Милица, Београд, чек/ови бр. 0000162456495 из-

дат/и од Banca Intesa a.d.  05/002305/18
Ташић Александар, Краљево, чек/ови бр. 3601235 издат/и 

од Erste bank a.d.  05/002306/18
Дробњак Милица, Београд, чек/ови бр. 0000162456487 из-

дат/и од Banca Intesa a.d.  05/002307/18
Taшић Александар, Краљево, чек/ови бр. 3601236 издат/и 

од Erste bank a.d.  05/002308/18
Вукмировић Милош, Витојевци, чек/ови бр. 72119614, 

72119622 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д.  05/002309/18
Грачанац Горан, Ужице, чек/ови бр. 0000160959698 издат/и 

од Banca Intesa a.d.  05/002310/18
Јанковић Снежана, Нови Сад, чек/ови бр. 0000139299770, 

0000139299788, 0000139299796, 0000139299804, 0000139299812, 
0000139299820 издат/и од Banca Intesa a.d.  05/002311/18

Палић Александра, Нови Сад, чек/ови бр. 0000154862569, 
0000154862577 издат/и од Banca Intesa a.d.  05/002312/18

Вељовић Тијана, Београд, чек/ови бр. 0000168088565, 
0000168088573 издат/и од Banca Intesa a.d.  05/002313/18

Марјановић Ненад, Београд, чек/ови бр. 15414378 издат/и 
од AIK Banke a.d.  05/002314/18

Марјановић Ненад, Београд, чек/ови бр. 15414360 издат/и 
од AIK Banke a.d.  05/002315/18

Миленковић Маја, Београд, чек/ови бр. 2931415, 3033976 
издат/и од Erste bank a.d.  05/002316/18

Спасевски Тања, Сефкерин, чек/ови бр. 0000006744932, 
0000007663123, 0000007669039, 0000007669047 издат/и од 
Eurobank a.d.  05/002317/18

Симић Саша, Љиг, чек/ови бр. 0000129944740, 
0000129944732 издат/и од Banca Intesa a.d.  05/002318/18

Tрденић Зоран, Београд, чек/ови бр. 53368760, 53368778, 
53368786, 53368794 и 53368808 издат/и од Банке Поштанске 
штедионице а.д.  05/002319/18

Ивановић Милан, Београд, чек/ови бр. 6227738 издат/и од 
Raiffeisen bank a.d.  05/002320/18

Ивановић Милан, Београд, чек/ови бр. 5977574 издат/и од 
Raiffeisen bank a.d.  05/002321/18

Станковић Никола, Ниш, чек/ови бр. 0000152806824 изда-
т/и од Banca Intesa a.d.  05/002322/18

Mитровић Марија, Гроцка, чек/ови бр. 0000149667818, 
00001496678226 издат/и од Banca Intesa a.d.  05/002323/18

Поспишил Светлана, Земун, чек/ови бр. 175796697 издат/и 
од Banca Intesa a.d.  05/002324/18

Стојановић Весна, Власотинце, чек/ови бр. 0000169756657 
издат/и од Banca Intesa a.d.  05/002325/18

Зебић Сања, Панчево, чек/ови бр. 300603 издат/и од Erste 
bank a.d.  05/002326/18

Пауновић Милан, Београд, чек/ови бр. 0000085033504 из-
дат/и од Banca Intesa a.d.  05/002327/18

Погарчић Драгана, Београд, чек/ови бр. 124299124 издат/и 
од Banca Intesa a.d.  05/002328/18

Кнежевић Маја, Обреновац, чек/ови бр. 0000174441501, 
0000174441519 издат/и од Banca Intesa a.d.  05/002329/18

Карунц Драгана, Београд, чек/ови бр. 73289416, 73289424, 
73289432, 23096900 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д.  

05/002330/18
Митровић Нада, Панчево, чек/ови бр. 0000001388337, 

0000001388338, 0000001388341, 0000001388342, 0000001388343 
издат/и од Banca Intesa a.d.  05/002331/18

Пешић Злативоје, Београд, чек/ови бр. 1000009675702 из-
дат/и од OTP banke.  05/002332/18

Танасковић Божидар, Београд, чек/ови бр. 0000154607188, 
0000163993579 издат/и од Banca Intesa a.d.  05/002333/18

Пешић Злативоје, Београд, чек/ови бр. 1000009675710 из-
дат/и од OTP bankе Beograd.  05/002334/18

Пешић Злативоје, Београд, чек/ови бр. 1000009675728 из-
дат/и од OTP bankе Beograd.  05/002335/18

Вучиновић Далибор, Земун, чек/ови бр. 0002105106 изда-
т/и од Erste bank a.d. Novi Sad.  05/002336/18

Јовановић Андреја, Јагњило, чек/ови бр. 3531708, 3531709, 
3531710, 3531711, 3531712 издат/и од Raiffeisen bank a.d.  

05/002337/18
Штетић Милан, Пирот, чек/ови бр. 1699688, 1699689, 

1699690, 1699691, 1699692 издат/и од Raiffeisen bank a.d.  
05/002338/18

Челар Наташа, Панчево, чек/ови бр. 4236610, 4236640, 
4236650 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д.  05/002339/18

Пећанац Милица, Кикинда, чек/ови бр. 18935112 издат/и 
од Банке Поштанске штедионице а.д.  05/002340/18

– ДОКУМЕНТИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА –
Павловић Звонко, Ниш, полиса/е животног осигурања, бр. 

4133410 издата/е од Generali Osiguranje Srbija a.d.o.  06/000744/18
Васић Славољуб, Крепољин, полиса/е животног осигурања, 

бр. 4156704 издата/е од Generali Osiguranja Srbija.  06/000745/18
Димић Горан, Панчево, полиса/е животног осигурања, бр. 

42104449 издата/е од Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd.  
06/000746/18

Димић Горан, Панчево, полиса/е животног осигурања, бр. 
45255373 издата/е од Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd.  

06/000747/18
Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полисa осигурања 

за случај доживљења и за случај смрти број 3013163 уговарача   
осигурања Росић Радета.  06/000748/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса осигурања 
за случај доживљења и за случај смрти број 3040452 уговарача   
осигурања Ковачевић Миљане.  06/000749/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, анекс полисе оси-
гурања за случај доживљења и за случај смрти  број 303131755 
уговарача   осигурања Брајанац Сабахудина.  06/000750/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, анекс полисе оси-
гурања за случај доживљења и за случај смрти  број 303131655 
уговарача   осигурања Брајанац Сенаде.  06/000751/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса осигурања 
за случај доживљења и за случај смрти  број 3032795 уговарача   
осигурања Биљић Драгане.  06/000752/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса осигурања 
за случај доживљења и за случај смрти  број 3012237 уговарача   
осигурања Фукуда Даринке.  06/000753/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса осигурања 
за случај доживљења и за случај смрти  број 3006024 уговарача   
осигурања Аничић Ненада.  06/000754/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса осигурања 
за случај доживљења и за случај смрти  број 1002248 уговарача   
осигурања Јосифовић Наде.  06/000755/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса осигурања 
за случај доживљења и за случај смрти  број 1002208 уговарача   
осигурања Смиљковић Дарка.  06/000756/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса осигурања 
за случај доживљења и за случај смрти  број 1002322 уговарача   
осигурања Кљукевић Дарка.  06/000757/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса осигурања 
за случај доживљења и за случај смрти  број 1010827 уговарача   
осигурања Митић Драгана.  06/000758/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса комбино-
ваног осигурања живота последица несрећног случаја и тежих 
болести број 3519659 уговарача Ђорђевић Ратка.  06/000759/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса комбино-
ваног осигурања живота последица несрећног случаја и тежих 
болести број 3510717 уговарача Петковић Јелене.  06/000760/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса комбинова-
ног осигурања живота последица несрећног случаја и тежих боле-
сти број 3504287 уговарача Величковић Драгане.  06/000761/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса комбино-
ваног осигурања живота за случај доживљења са могућношћу 
исплате осигуране суме у ратама и осигурање од последица 
несрећног случаја број 4159627 уговарача осигурања Ђорђевић 
Немање.  06/000762/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса комбино-
ваног осигурања живота за случај доживљења са могућношћу 
исплате осигуране суме у ратама и осигурање од последица не-
срећног случаја број 4140202, уговарача осигурања Младеновић 
Зорана.  06/000763/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, a) анекс полисе 
комбинованог осигурања живота за случај доживљења са мо-
гућношћу исплате осигуране суме у ратама и осигурање од по-
следица несрећног случаја број 413767235 уговарача осигурања 
Пелиновић Здравка.  06/000764/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса комбино-
ваног осигурања живота за случај доживљења са могућношћу 
исплате осигуране суме у ратама и осигурање од последица не-
срећног случаја број 4106292, уговарача осигурања Милиновић 
Станка.  06/000765/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса комбино-
ваног осигурања живота за случај доживљења са могућношћу 
исплате осигуране суме у ратама и осигурање од последица не-
срећног случаја број 4128112, уговарача осигурања Соколовић 
Милана.  06/000766/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса комбино-
ваног осигурања живота за случај доживљења са могућношћу 
исплате осигуране суме у ратама и осигурање од последица 
несрећног случаја број 4109921, уговарача осигурања Ђорђевић 
Марије.  06/000767/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса комбинова-
ног осигурања живота за случај доживљења са могућношћу ис-
плате осигуране суме у ратама и осигурање од последица несрећ-
ног случаја број 4132990, уговарача осигурања Кечић Радета.  

06/000768/18
Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса комбино-

ваног осигурања живота за случај доживљења са могућношћу 
исплате осигуране суме у ратама и осигурање од последица 
несрећног случаја број 4145154, уговарача осигурања Никовић 
Гордане.  06/000769/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полисе осигурања 
стипендијске личне ренте број 5001878 уговарача осигурања Де-
вић Босе.  06/000770/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса осигурања 
стипендијске личне ренте број 504023 уговарача осигурања Ел 
Махџуб Саре.  06/000771/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полисе осигурања 
деце за случај доживљења број 5501054 уговарача осигурања 
Младеновић Иване.  06/000772/18

Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса осигурања 
личне ренте број 400117 уговарача осигурања Чакаревић Маријане.  

06/000773/18
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Generali osiguranja a.d.o., Нови Београд, полиса осигурања за 

случај доживљења са једнократном уплатом премије број 1800359 
уговарача осигурања Црномарковић Весне.  06/000774/18

Виденовић Небојша, Ниш, полиса/е животног осигурања, бр. 
2602439 издата/е од Generali Osiguranje Srbija a.d.o.  06/000775/18

Митровић Александар, Београд, полиса/е осигурања жи-
вота и за случај теже болести, бр. 3611466 издата/е од Generali 
osiguranja a.d.o.  06/000776/18

Trampex export import d.o.o., Београд, полиса/е животног оси-
гурања, бр. 2256683 издата/е од Wiener Stadtische osiguranja a.d.o.  

06/000777/18
Цајић Данијела, Доњи Милановац, полиса/е животног осигу-

рања, бр. 4143057 издата/е од Generali osiruranja a.d.o.  06/000778/18
Милановић Ристо, Лаћарак, полиса/е животног осигурања, 

бр. 2612307 издата/е од Generali Osiguranja Srbija a.d.  06/000779/18

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА –
Арсић Данијел, Крагујевац, сведочанство/а VI разреда ОШ 

„Мома Станојловић” у Крагујевцу.  07/003392/18
Поповић Павле, Рогача, сведочанство/а VI разреда ОШ 

„Јанко Катић” у Рогачи.  07/003393/18
Поповић Павле, Рогача, сведочанство/а VII разреда ОШ 

„Јанко Катић” у Рогачи.  07/003394/18
Курбалија Александар, Београд, сведочанство/а VI разреда 

ОШ „Исидора Секулић” у Београду.  07/003395/18
Јанков Лука, Београд, сведочанство/а VII разреда ОШ 

„Свети Сава” у Београду.  07/003396/18
Футо Игор, Суботица, сведочанство/а ОШ „Иво Лола Ри-

бар” у Суботици.  07/003397/18
Ђоковић Урош, Београд, сведочанство/а VI разреда ОШ 

„Јован Ристић” у Борчи.  07/003398/18
Тадић Божидар, Костолац, сведочанство/а VII разреда ОШ 

„Јован Цвијић” у Костолцу.  07/003399/18
Шаргић Небојша, Костолац, ђачка књижица VI разреда 

ОШ „Јован Цвијић” у Костолцу.  07/003400/18
Тачи Снежана, Суботица, сведочанство/а ОШ „Иво Лола 

Рибар” у Суботици.  07/003401/18
Марковић Ана, Велика Грабовница, сведочанство/а о завр-

шеном основном образовању и васпитању ОШ „Вук Караџић” у 
Доњој Грабовници.  07/003402/18

Ђорђевић Исидора, Београд, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању и васпитању ОШ „Стефан Дечански” у 
Београду.  07/003403/18

Ђорђевић Денис, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ 
„Стефан Дечански” у Београду.  07/003404/18

Радојевић Лидија, Нови Сад, сведочанство/а о завршеној 
ОШ „Вук Караџић” у Новом Саду.  07/003405/18

Зоркић Милица, Београд, сведочанство/а ОШ „Милан Ра-
кић” у Београду.  07/003406/18

Ружић Ана, Краљево, сведочанство/а о завршеном основ-
ном образовању и васпитању ОШ „Светозар Марковић” у Кра-
љеву, издато 1998.  07/003407/18

Станаћев Теодора, Кикинда, сведочанство/а V разреда ОШ 
„Фејеш Клара” у Кикинди.  07/003408/18

Ловриновић  Наташа, Нови Београд, сведочанство/а VI ра-
зреда ОШ „Борислав Пекић” у Новом Београду.  07/003409/18

Лукић Далибор, Нови Сад, сведочанство/а о завршеној 
ОШ „Свети Сава” у Новом Саду.  07/003410/18

Толић Бојана, Ириг, сведочанство/а VI разреда ОШ „Доси-
теј Обрадовић” у Иригу.  07/003411/18

Толић Бојана, Ириг, сведочанство/а VII разреда ОШ „Доси-
теј Обрадовић” у Иригу.  07/003412/18

Лаловић Јана, Београд, сведочанство/а VI разреда ОШ 
„Браће Јерковић” у Железнику.  07/003413/18

Угрица Никола, Челарево, сведочанство/а V разреда ОШ 
„Здравко Челар” у Челареву.  07/003414/18

Жарко Неда, Омољица, сведочанство/а VI разреда ОШ 
„Доситеј Обрадовић” у Омољици.  07/003415/18

Радосављевић Алекса, Инђија, сведочанство/а VI разреда 
ОШ „Петар Кочић” у Инђији.  07/003416/18

Радосављевић Алекса, Инђија, сведочанство/а VII разреда 
ОШ „Петар Кочић” у Инђији.  07/003417/18

Ђорђевић Анђела, Лазаревац, сведочанство/а VI разреда 
ОШ „Дуле Караклајић” у Лазаревцу.  07/003418/18

Здравковић Миа, Београд, сведочанство/а VI и VII разреда 
ОШ „Филип Кљајић Фића” у Београду.  07/003419/18

Спасојевић Данило, Краљево, сведочанство/а VI разредa 
ОШ „Јово Курсула” у Краљеву.  07/003420/18

Златковић Душан, Ниш, сведочанство/а VI разреда ОШ 
„Краљ Петар I” у Нишу, школске 2015/16.  07/003421/18

Вуковић  Николина, Нови Београд, сведочанство/а VI ра-
зреда ОШ „Драган Лукић” у Новом Београду.  07/003422/18

Пауновић Јадранка, Александровац, сведочанство/а ОШ 
„Херој Роса Трифуновић” у Александровцу.  07/003423/18

Богићевић Исидора, Ниш, сведочанство/а VI разреда ОШ 
„Стефан Немања” у Нишу, школске 2015/16.  07/003424/18

Њари Карољ, Суботица, сведочанство/а ОШ „Кизур 
Иштван” у Суботици.  07/003425/18

Хушла Дора, Бачка Топола, сведочанство/а ОШ „Сечењи 
Иштван” у Суботица.  07/003426/18

Катић Кристијан, Трстеник, сведочанство/а ОШ „Живадин 
Апостоловић” у Трстенику.  07/003427/18

Којић Ненад, Београд, сведочанство/а ОШ „Браће Стамен-
ковић” у Београду.  07/003428/18

Ђорђевић Дејан, Београд, сведочанство/а ОШ „Бранислав 
Нушић”.  07/003429/18

Перовић Никола, Сомбор, сведочанство/а VII разреда ОШ 
„Доситеј Обрадовић” у Сомбору.  07/003430/18

Митић Ненад, Велика Грабовница, сведочанство/а VII ра-
зреда ОШ „Вук Караџић” у Великој Грабовници.  07/003431/18

Богдановић Данијела, Орешковица, сведочанство/а ОШ 
„Ђура Јакшић” у Орешковици.  07/003432/18

Јанковић Милица, Турија, сведочанство/а VII разреда ОШ 
„Вељко Дугошевић” у Турији.  07/003433/18

Еровић Валентина, Краљево, сведочанство/а VI разреда 
ОШ „Чибуковачки партизани” у Краљеву.  07/003434/18

Миладиновић Алекса, Крагујевац, сведочанство/а VII разре-
да ОШ „Наталија Нана Недељковић” у Крагујевцу.  07/003435/18

Романић Јован, Нови Сад, сведочанство/а VI разреда ОШ 
„Јован Дучић” у Новом Саду.  07/003436/18

Чевизовић Стефан, Бегеч, сведочанство/а VII разреда ОШ 
„Вељко Петровић” у Бегечу.  07/003437/18

Живановић Лазар, Крагујевац, сведочанство/а VI разреда 
ОШ „Мома Станојловић” у Крагујевцу.  07/003438/18

Радичевић Данијела, Бајина Башта, сведочанство/а ОШ 
„Рајан Павићевић” у Бајиној Башти.  07/003439/18

Симић Драгана, Азања, сведочанство/а VII разреда ОШ 
„Радомир Лазић” у Азањи.  07/003440/18

Батинић Небојша, Азања, сведочанство/а ОШ „Радомир 
Лазић” у Азањи.  07/003441/18

Тривуновић Марија, Ђурђево, сведочанство/а VI разреда 
ОШ „Јован Јовановић Змај” у Ђурђеву.  07/003442/18

Панић Блаженко, Ђурђево, сведочанство/а VII разреда ОШ 
„Јован Јовановић Змај” у Ђурђеву.  07/003443/18

Гавриловић Милица, Лазаревац, сведочанство/а VII разре-
да ОШ „Дуле Караклајић” у Лазаревцу.  07/003444/18

Радовић Марија, Београд, сведочанство/а ОШ „Иво Ан-
дрић”.  07/003445/18

Јовановић Весна, Калуђерица, сведочанство/а ОШ „14. ок-
тобар” у Кнежевцу.  07/003446/18

Новковић Теодора, Алексинац, сведочанство/а V разреда 
ОШ „Вожд Карађорђе” у Алексинцу.  07/003447/18

Филиповић Теодора, Алексинац, сведочанство/а VI разре-
да ОШ „Мирослав Антић” у Панчеву.  07/003448/18

Алиловић Наталија, Лесковац, сведочанство/а V разреда 
ОШ „Петар Тасић” у Лесковцу.  07/003449/18

Костић Стефан, Земун, сведочанство/а VI разреда ОШ 
„Стеван Сремац” у Добановцима.  07/003450/18

Алиловић Наталија, Лесковац, сведочанство/а VI разреда 
ОШ „Петар Тасић” у Лесковцу.  07/003451/18

Алиловић Наталија, Лесковац, сведочанство/а VII разреда 
ОШ „Петар Тасић” у Лесковцу.  07/003452/18

Алиловић Наталија, Лесковац, сведочанство/а VIII разреда 
ОШ „Петар Тасић” у Лесковцу.  07/003453/18

Алиловић Наталија, Лесковац, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању ОШ „Петар Тасић” у Лесковцу.  07/003454/18

Димитријевић Милош, Лучани, сведочанство/а V разреда 
ОШ „Милан Благојевић” у Лучанима.  07/003455/18

Кукић Немања, Лучани, сведочанство/а VII разреда ОШ 
„Милан Благојевић” у Лучанима.  07/003456/18

Ђорђевић Нађа, Смедеревска Паланка, сведочанство/а V 
разреда ОШ.  07/003457/18

Јанковић Ива, Ужице, сведочанство/а о завршеном VIII ра-
зреду основне школе Прве основне школе „Краљ Петар Други” 
у Ужицу.  07/003458/18

Витас Нела, Сремска Митровица, сведочанство/а VI разре-
да ОШ „Бошко Палковљевић Пинки” у Сремској Митровици.  

07/003459/18
Крајишник Хамид, Сремска Митровица, сведочанство/а 

ОШ „Бошко Палковљевић Пинки” у Сремској Митровици.  
07/003460/18

Петровић Тијана, Ђурђево, сведочанство/а VI и VII разре-
да ОШ „Јован Јовановић Змај” у Ђурђеву.  07/003461/18

Павловић Маја, Лазаревац, сведочанство/а V и VI разреда 
ОШ „Дуле Караклајић” у Лазаревцу.  07/003462/18

Басара Немања, Краљево, сведочанство/а VII разреда ОШ 
„Јово Курсула” у Краљеву.  07/003463/18

Спасојевић Немања, Краљево, сведочанство/а VII разреда 
ОШ „Чибуковачки партизани” у Краљеву.  07/003464/18

Бошковић Милош, Војка, сведочанство/а VI разреда ОШ 
„Милан Хаџић” у Војки.  07/003465/18

Манојловић Тијана, Смедерево, сведочанство/а VII разреда 
ОШ „Свети Сава” у Смедереву.  07/003466/18

Игњатовић Милош, Оџаци, сведочанство/а V разреда ОШ 
„Мирослав Антић” у Оџацима.  07/003467/18

Јовановић Биљана, Војка, сведочанство/а ОШ „Милан Ха-
џић” у Војки.  07/003468/18

Јовановић Милутин, Гроцка, сведочанство/а VII разреда 
ОШ „Никола Тесла” у Винчи.  07/003469/18

Јовановић Милош, Београд, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању ОШ „Алекса Шантић” у Калуђерици.  

07/003470/18
Карић  Ђемаил, Београд, сведочанство/а ОШ „Јован Попо-

вић” у Београду, 1980/81.  07/003471/18
Краговић Мирјана, Јошаничка Бања, сведочанство/а V, VI 

и VII разреда ОШ „Јошаничка Бања”.  07/003472/18
Павловић Јана, Обреновац, сведочанство/а VI разреда ОШ 

„Живојин Перић” у Стублинама.  07/003473/18
Јовановић Стефан, Земун, сведочанство/а ОШ „Михајло 

Пупин” у Земуну.  07/003474/18
Штрангар Александра, Руски Крстур, сведочанство/а VI 

разреда Основне и средње школе са домом ученика „Петро Ку-
змјак” у Руском Крстуру, школске 2015/16.  07/003475/18

Мортвански Дарио, Београд, сведочанство/а VI разреда 
ОШ „Старина Новак” у Београду.  07/003476/18

Штрангар Александра, Руски Крстур, сведочанство/а VII 
разреда Основне и средње школе са домом ученика „Петро Ку-
змјак” у Руском Крстуру, школске 2016/17.  07/003477/18

Мортвански Даријо, Београд, сведочанство/а VI разредa 
ОШ „Старина Новак” у Београду.  07/003478/18

Савић Михаило, Београд, сведочанство/а V разреда ОШ 
„Љуба Ненадовић” у Београду.  07/003479/18

Савић Слађана, Пожаревац, сведочанство/а ОШ „Доситеј 
Обрадовић” у Пожаревцу.  07/003480/18

Панић Никола, Војска, сведочанство/а VII разреда ОШ.  
07/003481/18

Јашаревић Јовица, Лесковац, сведочанство/а V, VI, VII и 
VIII разреда ОШ „Доситеј Обрадовић” у Лесковцу.  07/003482/18

Никитовић Огњен, Златибор, сведочанство/а VI разреда 
ОШ „Димитрије Туцовић”.  07/003483/18

Станишић Анђела, Нови Сад, сведочанство/а VI разреда 
ОШ „Ђорђе Натошевић” у Новом Саду.  07/003484/18

Владисављевић Никола, Суботица, сведочанство/а V ра-
зреда ОШ дел.бр. 51-6/4 од 10.01.2000. издато од стране школе 
за основно образовање одраслих при Отвореном универзитету у 
Суботици.  07/003485/18

Живановић Ђорђе, Ердевик, сведочанство/а VI разреда 
ОШ „Сава Шумановић” у Ердевику.  07/003486/18

Глишовић Драган, Рудник, сведочанство/а ОШ „Арсеније 
Лома” у Руднику.  07/003487/18

Миленковић Алекса, Ковин, сведочанство/а VII разреда 
ОШ „Десанка Максимовић” у Ковину.  07/003488/18

Јовић Марија, Инђија, сведочанство/а VI разреда ОШ 
„Пета Кочић” у Инђији.  07/003489/18

Багдал Терзија, Суботица, сведочанство/а ОШ „Иво Лола 
Рибар” у Суботици.  07/003490/18

Вукчевић Андреја, Трстеник, сведочанство/а VI разреда 
ОШ „Кнегиња Милица” у Горњем Рибнику.  07/003491/18

Мортвански Даријо, Београд, сведочанство/а V разредa 
ОШ „Михајло Петровић Алас” у Београду.  07/003492/18

Радовановић Тијана, Ваљево, сведочанство/а VI разреда ОШ 
„Милован Глишић” у Ваљеву, школске 2014/15.  07/003493/18

Младеновић Маја, Петровац на Млави, сведочанство/а 
ОШ „Бранко Радичевић” у Мелници.  07/003494/18

Николић Слађана, Бор, сведочанство/а ОШ „Ђура Јакшић” 
у Кривељу.  07/003495/18

Шуваковић Стефан, Шид, сведочанство/а V разреда ОШ 
„Бранко Радичевић” у Шиду.  07/003496/18

Томић Марко, Мало Црниће, сведочанство/а V разреда ОШ 
„Ђура Јакшић” у Топоници.  07/003497/18

Јанковић Олгица, Топола, сведочанство/а VII разреда ОШ 
„Карађорђе” у Тополи.  07/003498/18

ОШ „Бата Булић”, Петровац на Млави, сведочанство/а V 
и VII разреда ОШ „Бата Булић” у Петровцу на Млави, на име 
Перић Анђела.  07/003499/18

Стојадиновић Дамјан, Петровац на Млави, сведочанство/а 
V разреда ОШ „Бата Булић” у Петровцу на Млави.  07/003500/18

Бранковић Стефан, Петровац на Млави, сведочанство/а V 
разреда ОШ „Бата Булић” у Петровцу на Млави.  07/003501/18

Бранковић Стефан, Петровац на Млави, сведочанство/а VI 
разреда ОШ „Бата Булић” у Петровцу на Млави.  07/003502/18

Јеремић Анастазија, Петровац на Млави, сведочанство/а VII 
разреда ОШ „Бата Булић” у Петровцу на Млави.  07/003503/18

Добросављевић Ненад, Петровац на Млави, сведочанство/а 
V разреда ОШ „Бата Булић” у Петровцу на Млави.  07/003504/18

Добросављевић Ненад, Петровац на Млави, сведочанство/а 
VI разреда ОШ „Бата Булић” у Петровцу на Млави.  07/003505/18

Јовић Миљана, Петровац на Млави, сведочанство/а VI ра-
зреда ОШ „Бата Булић” у Петровцу на Млави.  07/003506/18

Милојевић Марија, Петровац на Млави, сведочанство/а V 
разреда ОШ „Бата Булић” у Петровцу на Млави.  07/003507/18

Петровић Алекса, Петровац на Млави, сведочанство/а VII 
разреда ОШ „Бата Булић” у Петровцу на Млави.  07/003508/18

Штевкић Кристиан, Нови Бечеј, сведочанство/а V разреда 
ОШ „Милоје Чиплић” у Новом Бечеју.  07/003509/18

Прибишић Стефан, Угриновци, сведочанство/а VII разреда 
ОШ „Станко Марић” у Угриновцима.  07/003510/18

Стојановић  Марија, Бечмен, сведочанство/а VII разреда 
ОШ „Душан Вукасовић Диоген” у Бечмену.  07/003511/18

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА –
Богојевић Слађана, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV 

разреда Карловачке гимназије у Сремским Карловцима.  
08/007382/18

Михајловић Бојан, Параћин, диплома Медицинске школе у 
Параћину.  08/007383/18

Богојевић Слађана, Београд, диплома Карловачке гимнази-
је у Сремским Карловцима.  08/007384/18

Анђелковић Зоран, Шид, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда Гимназије „Сава Шумановић” у Шиду.  08/007385/18

Анђелковић Зоран, Шид, диплома Гимназије „Сава Шума-
новић” у Шиду.  08/007386/18

Момчиловић Весна, Велика Плана, сведочанство/а III ра-
зреда ЕУШ „Вук Караџић” у Великој Плани.  08/007387/18

Угреновић Велимир, Барајево, сведочанство/а I, II и III ра-
зреда Техничке школе ГСП у Београду, Врачар.  08/007388/18

Тијанић Горан, Лозница, диплома Техничке школе у Ло-
зници.  08/007389/18

Симић Филип, Ниш, диплома Гимназије „Бора Станковић” 
у Нишу.  08/007390/18

Угреновић Велимир, Барајево, диплома Техничке школе 
ГСП у Београду, Врачар.  08/007391/18

Јовичић Јован, Футог, диплома средње Техничке школе 
„Павле Савић” у Новом Саду.  08/007392/18

Ковачевић Иван, Крагујевац, сведочанство/а I, II, III и IV 
разреда средње Техничке школе „Никола Тесла” у Обилићу.  

08/007393/18
Грозданић Жељко, Прибој, диплома МЕТ школе у Прибоју, 

школске 1984/85.  08/007394/18
Марковић Милош, Батушинац, диплома Пољопривредне 

школе „Шуматовац” у Алексинцу, школске 2009/10.  08/007395/18
Перић Страхиња, Ћуприја, сведочанство/а III разреда Ма-

шинско-електротехничке школе у Параћину, школске 2016/17.  
08/007397/18

Божановић Силвана, Ћуприја, диплома Техничке школе у 
Ћуприји.  08/007398/18

Јовановић Чедо, Лозница, сведочанство/а I и II разреда 
средње Економске школе у Лозници.  08/007399/18

Бирвалски Ђорђе, Сомбор, диплома средње Пољопривред-
но-прехрамбене школе у Сомбору, школске 2000/01.  08/007400/18

Шароњић Ђорђе, Крушевац, диплома Медицинске школе у 
Крушевцу.  08/007401/18

Гроздић Марко, Београд, диплома Графичке школе у Бео-
граду.  08/007402/18

Богућанин Бајро, Бачка Паланка, диплома средње Грађевин-
ске техничке школе „Бранко Жежељ” у Београду.  08/007403/18

Чолак Светлана, Нови Београд, диплома средње Школе за 
негу лепоте у Београду.  08/007404/18

Аџић Љубинко, Ужице, диплома о завршеној средњој шко-
ли Техничка школа „Радоје Марић” у Ужицу.  08/007405/18

Омаста Слободан, Старчево, диплома Електротехничке 
школе „Никола Тесла” у Панчеву.  08/007406/18

Ковач Геза, Суботица, диплома Средње школе „Лазар Не-
шић” у Суботици.  08/007407/18

Јордовић Горан, Пожега, диплома Пољопривредне школе 
„Љубо Мићић” у Пожеги.  08/007408/18

Гицић Милан, Оџаци, диплома Техничке школе у Оџацима.  
08/007409/18



52 / 6. VII 2018. 31
Костић Ана, Пожаревац, сведочанство/а I разреда Меди-

цинске школе у Пожаревцу.  08/007410/18
Стојиљковић Стефан, Лесковац, диплома Медицинске 

школе „Хипократ” у Новом Саду.  08/007411/18
Ракић Слободан, Крушевац, диплома ГТШ „Неимар” у 

Нишу.  08/007412/18
Петровић Ивана, Шабац, диплома Пољопривредне школе у 

Шапцу.  08/007413/18
Арсић Сања, Краљево, диплома Медицинске школе у При-

штини.  08/007414/18
Росић Светозар, Ваљево, диплома Техничке школе „Михај-

ло Пупин” у Инђији.  08/007415/18
Војводић Марија, Београд, сведочанство/а I разреда Петe 

београдскe гимназијe.  08/007416/18
Бихорац Ферид, Нови Пазар, сведочанство/а I разредa 

средње Медицинске школе у Новом Пазару.  08/007417/18
Бихорац Ферид, Нови Пазар, сведочанство/а II разреда 

средње Медицинске школе у Новом Пазару.  08/007418/18
Бихорац Ферид, Нови Пазар, сведочанство/а III разреда 

средње Медицинске школе у Новом Пазару.  08/007419/18
Бихорац Ферид, Нови Пазар, сведочанство/а IV разреда 

средње Медицинске школе у Новом Пазару.  08/007420/18
Бихорац Ферид, Нови Пазар, диплома средње Медицинске 

школе у Новом Пазару, смер лабораторијски техничар.  08/007421/18
Радоњић Марина, Ниш, диплома ОВО „Филип Кљајић” у 

Нишу, бр. 03-741/1 од 18.6.1984.  08/007422/18
Михољчић Горан, Србобран, диплома средње Машинске 

школе у Новом Саду.  08/007423/18
Галовић Лука, Београд, диплома Електротехничке школе 

„Никола Тесла” у Београду.  08/007424/18
Минић Марко, Београд, диплома СМЕШ „Бора Марковић” 

у Београду.  08/007425/18
Јанаћков Петар, Босилеград, диплома Техничке школе 

„Милентије Поповић”.  08/007426/18
Пауновић Јадранка, Александровац, диплома Пољопри-

вредне школе „Соња Маринковић” у Пожаревцу.  08/007427/18
Крстић Тихомир, Ниш, диплома Угоститељско-туристичке 

школе у Нишу.  08/007429/18
Чолак Светлана, Нови Београд, диплома средње Графичке 

школе „Милан Ракић” у Новом Београду.  08/007430/18
Петровић Жарко, Банатско Ново Село, диплома Економско-

-трговинске школе „Паја Маргановић” у Панчеву.  08/007431/18
Стајић Викторија, Врање, сведочанство/а I разреда Зубо-

техниче школе у Београду.  08/007432/18
Милановић Небојша, Ужице, диплома о завршеној сред-

њој школи Пољопривредна школа „Љубо Мићић” у Пожеги. 
 08/007433/18

Момировић Анђела, Крушевац, диплома Средње школе 
„Варварин” у Варварину, техничар за заштиту животне средине.  

08/007434/18
Новаковић Далибор, Бор, диплома МЕТШ у Бору.  

08/007435/18
Нинић Јелена, Палилула, диплома Пете београдске гимназије.  

08/007436/18
Гујаш Еде, Чока, диплома Средње школе „Доситеј Обрадо-

вић” у Новом Кнежевцу.  08/007437/18
Јовановић Иванка, Ниш, диплома Трговинске школе у 

Нишу, издата 1984.  08/007438/18
Радованчевић Марина, Јабучје, диплома Средње школе 

„17. септембар” у Лајковцу.  08/007439/18
Ђорђев Душан, Панчево, сведочанство/а I, II, III и IV ра-

зреда Спортске гимназије у Београду.  08/007440/18
Ђорђев Душан, Панчево, диплома Спортске гимназије у 

Београду.  08/007441/18
Миленовић Срђан, Крушевац, диплома Машинско-елек-

тротехничке школе у Крушевцу.  08/007442/18
Тошковић Јасна, Краљево, сведочанство/а I, II, III и IV ра-

зредa „Доктор Ђорђе Радић” у Краљеву.  08/007443/18
Ћирић Катарина, Београд, сведочанство/а I и II разредa 

средње Спортске гимназије у Београду.  08/007444/18
Живковић Драган, Крагујевац, диплома Техничке школе 

„Радник” у Крагујевцу.  08/007445/18
Ћирић Катарина, Београд, сведочанство/а III разредa Три-

наесте београдске гимназије.  08/007446/18
Тодоровић Снежана, Београд, сведочанство/а IV разреда 

Шесте београдске гимназије.  08/007447/18
Умичевић Ивана, Нови Београд, диплома Треће економске 

школе „Нада Димић” у Београду.  08/007448/18
Несторовић Горан, Жабари, Пожаревац, диплома Пољо-

привредно-ветеринарске школе са домом ученика у Свилајнцу.  
08/007449/18

Џунић Драган, Неготин, диплома ОЦ Усмереног образова-
ња „12. септембар” ООУР „Иво Лола Рибар” у Неготину.  

08/007450/18
Трифуновић Иван, Ниш, сведочанство/а III разреда Друге кра-

гујевачке гимназије у Крагујевцу, школске 2013/14.  08/007451/18
Трифуновић Иван, Ниш, сведочанство/а IV разреда Друге кра-

гујевачке гимназије у Крагујевцу, школске 2014/15.  08/007452/18
Трифуновић Иван, Ниш, диплома Друге крагујевачке гим-

назије у Крагујевцу, школске 2014/15.  08/007453/18
Шашић Зоран, Панчево, диплома Техничке школе „23. мај” 

у Панчеву.  08/007454/18
Манић Стефан, Врање, диплома Медицинске школе „Др 

Изабел Емсли Хатон” у Врању.  08/007455/18
Младеновић Драгана, Параћин, диплома Технолошке шко-

ле у Параћину.  08/007456/18
Булатовић Александра, Суботица, сведочанство/а I разреда 

средње Економске школе „Боса Милићевић” у Суботици.  
08/007457/18

Павићевић Милица, Младеновац, сведочанство/а IV разре-
да Гимназије у Младеновцу.  08/007458/18

Булатовић Александра, Суботица, сведочанство/а II разре-
да средње Економске школе „Боса Милићевић” у Суботици.  

08/007459/18
Пешић Стефан, Нови Београд, сведочанство/а I разреда 

Електро-техничкe школe у Земуну.  08/007460/18
Пешић Стефан, Нови Београд, сведочанство/а II разреда 

Електро-техничкe школe у Земуну.  08/007461/18

Пешић Стефан, Нови Београд, сведочанство/а III разреда 
Електро-техничкe школe „Раде Кончар”.  08/007462/18

Стојановић Звездана, Лесковац, диплома Економске школе 
„Ђука Динић” у Лесковцу.  08/007463/18

Даниловић Маја, Краљево, сведочанство/а IV разредa Гим-
назијe у Краљеву.  08/007464/18

Павловић Горан, Краљево, диплома Машинско саобраћај-
не школе „Застава” у Крагујевцу.  08/007465/18

Павловић Горан, Краљево, сведочанство/а III разреда Ма-
шинско саобраћајне школе „Застава” у Крагујевцу.  08/007466/18

Секулић Александар, Сурчин, диплома ЕТШ „Никола Те-
сла” у Београду.  08/007467/18

Карача Огњен, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV разре-
дa Шумарскe школe у Краљеву, смер шумарски техничар.  

08/007469/18
Карача Огњен, Београд, диплома Шумарскe школe у Кра-

љеву, издата 2016.  08/007470/18
Ковачевић Данијела, Источна Илиџа, сведочанство/а I, II, 

III и IV разреда Средње школе „Вук Караџић” у Љубовији.  
08/007471/18

Савковић Ненад, Гроцка, диплома Средње школе „17. окто-
бар” у Гроцкој.  08/007472/18

Гоџоски Драгица, Ниш, диплома Трговинске школе у 
Нишу.  08/007473/18

Ковачевић Мила, Нови Београд, сведочанство/а I разреда 
Десете београдске гимназије.  08/007474/18

Ковачевић Мила, Нови Београд, сведочанство/а II разреда 
Десете београдске гимназије.  08/007475/18

Ковачевић Мила, Нови Београд, сведочанство/а III разреда 
Десете београдске гимназије.  08/007476/18

Ковачевић Мила, Нови Београд, сведочанство/а IV разреда 
Десете београдске гимназије.  08/007477/18

Ковачевић Мила, Нови Београд, диплома Десетe београд-
скe гимназијe.  08/007478/18

Лекић Јован, Београд, диплома средње Угоститељске шко-
ле, смер кулинар техничар.  08/007479/18

Живковић Невена, Вуковац, диплома Техничке школе у 
Жагубици.  08/007480/18

Цакић Љубиша, Губеревац, диплома средње школе.  
08/007481/18

Блажић Марија, Брус, диплома Гимназије у Блацу.  
08/007482/18

Ристић Мартин, Алексинац, диплома Гимназије у Алек-
синцу.  08/007483/18

Тодоров Дарко, Димитровград, сведочанство/а I разреда Гим-
назије „Св. Кирило и Методије” у Димитровграду.  08/007484/18

Тодоров Дарко, Димитровград, сведочанство/а II разреда Гим-
назије „Св. Кирило и Методије” у Димитровграду.  08/007485/18

Тодоров Дарко, Димитровград, сведочанство/а III разреда 
Гимназије „Св. Кирило и Методије” у Димитровграду.  08/007486/18

Тодоров Дарко, Димитровград, сведочанство/а IV разреда 
Гимназије „Св. Кирило и Методије” у Димитровграду.  08/007487/18

Тодоров Дарко, Димитровград, диплома Гимназије „Св. 
Кирило и Методије” у Димитровграду.  08/007488/18

Лукић Ивана, Земун, сведочанство/а I, II и III разреда сред-
ње Архитектонске школе у Београду.  08/007489/18

Чеперковић Марко, Краљево, сведочанство/а III разреда 
Машинско техничке школе у Краљеву, смер техничар за компи-
јутерско управљање.  08/007490/18

Рајић Марија, Кула, диплома Економско-трговинске школе 
у Кули.  08/007491/18

Чеперковић Марко, Краљево, диплома Машинско техничке 
школе у Краљеву, издата 2016.  08/007492/18

Рајковић Марина, Београд, диплома Музичке школе „Стан-
ковић” у Београду.  08/007493/18

Вукићевић Филип, Чукарица, диплома средње Техничке 
школе за обраду дрвета, унутрашњу декорациу и пејзажну архи-
тектуру у Београду.  08/007494/18

Зенуловић Јашар, Вождовац, диплома Машинског образов-
ног центра „Змај” у Земуну.  08/007495/18

Момчиловић Љубиша, Ниш, диплома ГТШ „Неимар” у 
Нишу.  08/007496/18

Колесов  Назар, Нови Београд, сведочанство/а I разреда 
средње Туристичке школе у Новом Београду.  08/007498/18

Глогињић Ана, Београд, уверење о положеном матурском 
испиту, деловодни број 1398К од 26.11.2015.  08/007499/18

Манојловић Марко, Џигољ, диплома Техничке школе „15. мај”.  
08/007500/18

Младеновић Никола, Прокупље, диплома Техничке школе 
„15. мај”.  08/007501/18

Тојагић Тамара, Лозница, диплома Средње школе у Лозници.  
08/007502/18

Бахор Арнела, Нови Пазар, диплома средње Економско тр-
говуинске школе у Новом Пазару.  08/007503/18

Павловић Ђока, Грделица, диплома средње школе.  
08/007504/18

Путојић Жељко, Зајечар, диплома Медицинске школе у За-
јечару.  08/007505/18

Мицев Даниел, Палилула, Београд, диплома Прве београд-
ске гимназије.  08/007506/18

Ратков Далибор, Делиблато, диплома Економске школе 
„Паја Маргановић” у Панчеву.  08/007507/18

Шимуновић Александра, Темерин, сведочанство/а I, II, III  и 
IV разреда средње Медицинске школе „7. април” у Новом Саду.  

08/007508/18
Марковић Александар, Сокобања, сведочанство/а I, II, III и 

IV разреда Средње школе „Бранислав Нушић” у Сокобањи.  
08/007509/18

Марковић Александар, Сокобања, диплома Средње школе 
„Бранислав Нушић” у Сокобањи.  08/007510/18

Милекић Сања, Београд, сведочанство/а I разреда Гимна-
зије у Београду.  08/007511/18

Милекић Сања, Београд, сведочанство/а II разреда Гимна-
зије у Београду.  08/007512/18

Милекић Сања, Београд, сведочанство/а III разреда Гимна-
зије у Београду.  08/007513/18

Милекић Сања, Београд, сведочанство/а IV разреда Гимна-
зије у Београду.  08/007514/18

Додић Данијела, Крушевац, диплома Хемијско-техноло-
шке школе у Крушевцу.  08/007515/18

Јовић Младен, Бор, сведочанство/а I разреда МЕТШ у 
Бору.  08/007516/18

Витез Бошко, Смедерево, диплома Радничкoг универзите-
та „Земун”, Центар за усмерено образовање и стручно оспосо-
бљавање.  08/007517/18

Милисављевић Снежана, Ужице, сведочанство/а I разреда 
СШ Гимназије „Миодраг Миловановић Луне” у Ужицу, издато 
1990/1991.  08/007518/18

Милисављевић Снежана, Ужице, сведочанство/а II разреда 
СШ Гимназије „Миодраг Миловановић Луне” у Ужицу, издато 
1991/1992.  08/007519/18

Милисављевић Снежана, Ужице, сведочанство/а III разре-
да СШ Гимназије „Миодраг Миловановић Луне” у Ужицу, изда-
то 1991/1992.  08/007520/18

Милисављевић Снежана, Ужице, сведочанство/а III разре-
да СШ Гимназије „Миодраг Миловановић Луне” у Ужицу, изда-
то 1992/1993.  08/007521/18

Јевремовић Владан, Јагодина, диплома Пољопривредне 
школе у Свилајнцу.  08/007522/18

Милисављевић Снежана, Ужице, сведочанство/а IV разре-
да СШ Гимназије „Миодраг Миловановић Луне” у Ужицу, изда-
то 1993/1994.  08/007523/18

Милисављевић Снежана, Ужице, диплома СШ Гимназије 
„Миодраг Миловановић Луне” у Ужицу, издатa 1993/1994.  

08/007524/18
Брујић Борко, Вршац, диплома о завршеној Пољопривред-

ној школи „Вршац” у Вршцу.  08/007525/18
Андријевић Слађана, Удовице, сведочанство/а III разреда 

Економско-трговинске школе у Смедереву.  08/007526/18
Андријевић Слађана, Удовице, диплома Економско-трго-

винске школе у Смедереву.  08/007527/18
Соле Миа, Смедерево, сведочанство/а I разреда Економ-

ско-трговинске школе у Смедереву.  08/007528/18
Марковић Соња, Смедерево, диплома Економско-трговин-

ске школе у Смедереву.  08/007529/18
Мирковић Стефан, Смедерево, сведочанство/а I, II, III, IV 

разреда Економско-трговинске школе у Смедереву.  08/007530/18
Мирковић Стефан, Смедерево, диплома Економско-трго-

винске школе у Смедереву.  08/007531/18
Марић Милица, Борча, диплома Економско-трговинске 

школе у Смедереву.  08/007532/18
Лукић Данило, Крушевац, диплома Техничке школе у Кру-

шевцу, смер монтер суве градње.  08/007533/18
Јеремић Анђела, Михајловац, сведочанство/а II разреда 

Економско-трговинске школе у Смедереву.  08/007534/18
Стајановић Миљана, Смедерево, сведочанство/а III разре-

да Економско-трговинске школе у Смедереву.  08/007535/18
Стошић Никола, Смедерево, сведочанство/а I, II разреда 

Економско-трговинске школе у Смедереву.  08/007536/18
Вићентић Милан, Стублине, диплома ОЦ „1. мај” у Новом 

Београду.  08/007537/18
Пантовић Невена, Смедерево, сведочанство/а I разреда 

Економско-трговинске школе у Смедереву.  08/007538/18
Васић Милан, Смедерево, сведочанство/а I, II, III, IV разре-

да Економско-трговинске школе у Смедереву.  08/007539/18
Витез Стеван, Смедерево, сведочанство/а I, II разреда Еко-

номско-трговинске школе у Смедереву.  08/007540/18
Матић Филип, Смедерево, сведочанство/а I разреда Еко-

номско-трговинске школе у Смедереву.  08/007541/18
Салијоски Никола, Радинац, сведочанство/а IV разреда 

Економско-трговинске школе у Смедереву.  08/007542/18
Бишевац Михајло, Смедерево, диплома Економско-трго-

винске школе у Смедереву.  08/007543/18
Ђорђевић Марко, Смедерево, диплома Економско-трговин-

ске школе у Смедереву.  08/007544/18
Рајић Никола, Лозовик, сведочанство/а IV разреда Економ-

ско-трговинске школе у Смедереву.  08/007545/18
Рајић Никола, Лозовик, диплома Економско-трговинске 

школе у Смедереву.  08/007546/18
Лазић Велимир, Смедерево, диплома Економско-трговин-

ске школе у Смедереву.  08/007547/18
Миленковић Богдан, Панчево, сведочанство/а I разреда 

Економско-трговинске школе „Паја Маргановић” у Панчеву, 
школске 2005/06.  08/007548/18

Миленковић Богдан, Панчево, сведочанство/а II разреда 
Економско-трговинске школе „Паја Маргановић” у Панчеву, 
школске 2006/07.  08/007549/18

Миленковић Богдан, Панчево, сведочанство/а III разреда 
Економско-трговинске школе „Паја Маргановић” у Панчеву, 
школске 2007/08.  08/007550/18

Миленковић Богдан, Панчево, сведочанство/а IV разреда 
Економско-трговинске школе „Паја Маргановић” у Панчеву, 
школске 2008/09.  08/007551/18

Миленковић Богдан, Панчево, диплома Економско-трго-
винске школе „Паја Маргановић” у Панчеву.  08/007552/18

Андрејевић Сандра, Долово, сведочанство/а I и II разреда 
Машинске школе у Панчеву.  08/007553/18

Димитријевић Дејан, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV 
разреда Електропривредне школе у Београду.  08/007554/18

Димитријевић Дејан, Београд, диплома Електропривредне 
школе у Београду.  08/007555/18

Станковић Јован, Ниш, диплома Гимназије „9. мај” у 
Нишу.  08/007556/18

Михаиловић Горан, Београд, диплома Машинске школе у 
Београду.  08/007557/18

Мијаљевић Александар, Крагујевац, диплома Прве крагу-
јевачке гимназије.  08/007558/18

Маринковић Драгана, Јагодина, сведочанство/а I разреда 
ЕТШ „Никола Тесла” у Јагодини.  08/007559/18

Милојчевић Невена, Краљево, диплома ПХШ „Доктор Ђор-
ђе Радић” у Краљеву, издата 2010, смер прехрамбени техничар.  

08/007560/18
Ђорђевић Верица, Београд, диплома Медицинског обра-

зовног центра у Београду, решење бр. 162/49.  08/007561/18
Чокић Александра, Београд, сведочанство/а I разреда 

ООУР Школе правне и биротехничке струке заједничке основе 
у Београду.  08/007562/18

Чокић Александра, Београд, сведочанство/а II разреда 
ООУР Школе правне и биротехничке струке заједничке основе 
у Београду.  08/007563/18
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Ковачевић Милица, Александрово, сведочанство/а I, II, III 

и IV разреда Зрењанинске гимназије у Зрењанину.  08/007564/18
Ковачевић Милица, Александрово, диплома Зрењанинске 

гимназије у Зрењанину.  08/007565/18
Вучетић Векана, Крагујевац, диплома Машинско саобра-

ћајне школе „Застава” у Крагујевцу.  08/007566/18
Митић Жаклина, Панчево, сведочанство/а I, II, III и IV разре-

да Економско-трговинске школе „Паја Маргановић” у Панчеву.  
08/007567/18

Јерковић Јелена, Београд, диплома Средње школе „Ђорђе 
Натошевић” у Инђији.  08/007568/18

Димитријевић Милош, Параћин, диплома Економско-трго-
винске школе у Параћину.  08/007569/18

Дејановић Димитрије, Београд, диплома ХII београдска 
гимназија у Београду.  08/007570/18

Јелисавчић Биљана, Братунац, сведочанство/а I, II, III ра-
зреда Средње школе.  08/007571/18

Николић Драган, Лозница, диплома Техничке школе у Ло-
зници, школске 1994/95.  08/007572/18

Цветковић Биљана, Београд, диплома Медицинске школе у 
Шапцу.  08/007573/18

Љубанић Владан, Лозница, диплома Гимназије „Вук Кара-
џић” у Лозници, школске 1991/92.  08/007574/18

Илић Радован, Куршумлија, диплома Средње школе.  
08/007575/18

Церовић Драган, Зрењанин, диплома Центра за усмерено 
образовање и васпитање „Никола Тесла” у Зрењанину.  08/007576/18

Савић Зорица, Кула, сведочанство/а I разреда Средње по-
љопривредне школе у Црвенки, школске 1997/98.  08/007577/18

Савић Зорица, Кула, сведочанство/а II разреда Средње по-
љопривредне школе у Црвенки, школске 1998/99.  08/007578/18

Савић Зорица, Кула, диплома Средње пољопривредне шко-
ле у Црвенки, школске 2003/04.  08/007579/18

Живановић /Војислав/ Горан, Параћин, диплома Машин-
ско-електротехничке школе у Параћину, школске 1990/91.  

08/007580/18
Јанић Душан, Шабац, сведочанство/а I и II разреда Средње 

школе „Коста Абрашевић” у Шапцу.  08/007581/18
Стајшић Мирко, Стапар, диплома Пољопривредно –пре-

храмбене школе у Сомбору.  08/007582/18
Верле Милан, Смедерево, диплома Техничке школе у Сме-

дереву.  08/007583/18
Пушичић Жарко, Нова Варош, сведочанство/а I, II,III и IV 

разреда Техничке школе у НОвој Вароши.  08/007584/18
Алексић Драгана, Смедерево, диплома Техничке школе у 

Смедереву.  08/007585/18
Чукић Срђан, Смедерево, диплома Техничке школе у Сме-

дереву.  08/007586/18
Дугалић Марија, Краљево, сведочанство/а I, II, III, и IV ра-

зреда Медицинске школе у Краљеву, смер педијатријска сестра.  
08/007587/18

Богојевић Дијана, Димитровград, сведочанство/а I разреда 
Гимназије „Свети Кирило и Методије” у Димитровграду.  

08/007588/18
Алинчић Дејан, Рума, диплома Техничке школе „Миленко 

Брзак Уча” у Руми.  08/007589/18
Јовановић Бобан, Ранилуг, диплома Економско-трговинске 

школе у Гњилану.  08/007590/18
Радоњић Саша, Старо Село, диплома IV степена МЕТ школе 

„Гоша” у Смедеревској Паланци, школске 1990/91.  08/007591/18
Станојевић Лазар, Смедеревска Паланка, сведочанство/а I, 

II, III и IV разреда МЕТШ „Гоша” у Смедеревској Паланци.  
08/007592/18

Јањић Србијанка, Сурдулица, диплома Медицинске школе. 
 08/007593/18

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА –
Павловић Тамара, Вождовац, студентска књижица – ин-

декс Више медицинске школе у Земуну, Београд, бр. 6613/91, 
смер медицинска сестра – техничар.  09/000871/18

Брајковић Милица, Београд, уверење о дипломирању издато 
од Факултета организационих наука Универзитета у Београду.  

09/000872/18
Новаковић Давид, Београд, студентска књижица – индекс 

Филозофског факултета Универзитета у Београду, бр. SO170084, 
смер социологија.  09/000873/18

Батинић Милорад, Требиње, студентска књижица – индекс 
Правног факултета у Новом Саду, бр. О 243/2017.  09/000874/18

Мандић Александар, Љубовија, студентска књижица – ин-
декс Високе школе струковних студија за информационе и кому-
никационе технологије у Београду, бр. 316/17.  09/000875/18

Цветковић Николо, Београд, студентска књижица – индекс 
ФПН, бр. 1024/14.  09/000876/18

Петровић Марија, Платичево, студентска књижица – ин-
декс Економског факултета Универзитета у Новом Саду, бр. 
P024/10.  09/000877/18

Мркшић Анка, Београд, студентска књижица – индекс Ви-
соке хотелијерске школе струковних студија у Београду, бр. ХС 
048/12.  09/000878/18

Рашић Иван, Ниш, студентска књижица – индекс Високе 
техничке школе у Нишу, бр. СЕК 24/06.  09/000879/18

Ковачевић Анђелија, Београд, студентска књижица – ин-
декс Више угоститељске школе у Београду.  09/000880/18

Рустић Хана, Нови Пазар, студентска књижица – индекс 
Учитељског факултета у Београду, истурено одељење у Новом 
Пазару, бр. 803/217.  09/000881/18

Јушкић Доротеја, Београд, студентска књижица – индекс 
Економског факултета у Београду, бр. 2001/17.  09/000882/18

Милојковић Тамара, Крагујевац, диплома Више медицин-
ске школе у Београду.  09/000883/18

Стајић Немања, Београд, студентска књижица – индекс 
Више електротехничке школе у Београду, бр. НЕТ 68/08.  

09/000884/18
Ђурић Томислав, Зрењанин, студентска књижица – индекс 

Факултета безбедности у Београду.  09/000885/18
Станковић Ивана, Београд, диплома мастер студија Факул-

тета организационих наука, звање мастер менаџер.  09/000886/18
Котлајић Лазар, Земун, студентска књижица – индекс Ру-

дарско-геолошког факултета у Београду.  09/000887/18

Танкосић Јована, Обреновац, студентска књижица – ин-
декс Факултета организационих наука.  09/000888/18

Дангубић Александар, Билећа, студентска књижица – ин-
декс Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, бр. 
MP 7/2014.  09/000889/18

Брковић Душица, Чачак, диплома Правног факултета Уни-
верзитета у Београду.  09/000890/18

– ПЕЧАТИ –
Научни институт за ветеринарство Србије, Београд, печат 

округлог облика исписан ћириличним текстом: НАУЧНИ ИНСТИ-
ТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО СРБИЈЕ *; БЕОГРАД; 3.  10/000435/18

Стамбена заједница – Стаменковић Димитрије, Нови Бео-
град, печат округлог изгледа са ћириличним писмом на ободу: 
скупштина станара зграде у средини печата малим словима: 
алексиначких рудара бр. 79.  10/000436/18

Banca Intesa a.d., Нови Београд, штамбиљ правоугаоног 
облика исписан латиничним текстом: Banca Intesa ad Beograd; 
RC Beograd 5136 3.  10/000437/18

– РАЗНО –
Јанковић Данко, Крагујевац, уверење о испитивању возила 

бр. 061009-18, сер. бр. обр. 0537116, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја.  11/002999/18

Станојевић Драган, Суво Село, Владимирци, потврда 
о исправности уређаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 
014609-15, сер. бр. обр. 0211516, издата од Агенције за безбед-
ност саобраћаја.  11/003000/18

Пајовић Слободан, Београд, дозвола за управљање мотор-
ним чамцем бр. 29171/06.  11/003001/18

Јевтовић Ненад, Стара Пазова, пловидбена дозвола рег. бр. 
NS-761 B, издата од Лучке капетаније Нови Сад.  11/003002/18

Милић Драган, Остружница, потврда о контроли уградње 
уређаја за погон возила на ТНГ, бр. 000103-16К, серијски бр. 
0259495.  11/003003/18

Marjanović – trans, Футог, дозвола за међународни јавни 
превоз ствари HR-uni, бр. 2042, издата од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003004/18

Јевтић Миодраг, Београд, пловидбена дозвола бр. BG-
-103G, издата од Лучке капетаније у Београду, Министарства 
саобраћаја РС.  11/003005/18

Новаковић Никола, Ужице, потврда о исправности уређаја и 
опреме за погон возила на ТНГ бр. 012449-18К штампаном на об-
расцу бр. 0405388, издатом од Агенције за безбедност саобраћаја.  

11/003006/18
Васовић Драган, Крагујевац, уверење о исправности опре-

ме и уређаја на погон возила на ТНГ бр. 001845-18, серијски бр. 
обрасца 0128245 издато 21.02.2018. од Агенције за безбедност 
саобраћаја.  11/003007/18

Сарајлија Слободанка, Нови Сад, потврда о контролисању 
возила бр. 023841-17К, одштампана на обрасцу бр. 0362328, из-
дата од Агенције за безбедност саобраћаја.  11/003008/18

Златковић Живко, Јаково, потврда о исправности уређаја 
и опреме за погон возила на ТНГ бр. 008094-16К, сер. бр. обр. 
0272487, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.  11/003009/18

Роквић Данијел, Београд, дозвола бр. 55834/11 за управљање 
моторног чамца „B” категорије, издата од Капетаније Панчево.  

11/003010/18
Стевановић  Горан, Земун, картица возача дигиталног та-

хографа srb0000021136000.  11/003011/18
Kid Trans Trade, Нови Београд, дозвола за међународни 

транспорт RO bt 053140, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003013/18

Костадиновић Стефан, Доња Борина, меморијска картица 
дигиталног тахографа за возача бр. SRB0000041580000, издата 
од Агенције за безбедност саобраћаја.  11/003014/18

Остојић Филип, Чачак, меморијска картица дигиталног 
тахографа бр. SRB 0000004545001, издата од Агенције за безбед-
ност саобраћаја.  11/003015/18

Пешић Бојан, Београд, атест за течни нафтни гас бр. 005650-
17К, издат од Института Винча, Центар за моторе и возила.  

11/003016/18
Костић Душан, Крушевац, уверење о испитивању возила 

бр. 064156-17 П, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.  
11/003017/18

Хрустановић Горан, Звездара, дозвола за управљање мотор-
ним чамцем, бр. 14388/02, издата од Лучке капетаније Панчево.  

11/003018/18
Симић Милорад, Београд, такси дозвола бр. 18430.  

11/003019/18
Симић Милорад, Београд, потврда о погодности и квали-

фикацији такси возила БГ-12670 ТХ.  11/003020/18
Радисављевић Драган, Зајечар, меморијска картица диги-

талног тахографа за возача бр. SRB0000062771000, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја.  11/003021/18

Стајић Ратомир, Београд, потврда бр. 029431-15 о контро-
ли уградње уређаја за погон возила на ТНГ, издата од Института 
Винча.  11/003022/18

Bulat Komerc d.o.o., Београд, дозвола за међународни 
транспорт LT t 16393, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре.  11/003023/18

Јеротијевић Жарко, Београд, потврда серијски бр. 0244923 
о контроли уградње уређаја за погон возила на ТНГ, издата од 
АМСС.  11/003024/18

Делић Слободан, Приштина, легитимација расељеног лица 
бр. 70858/01/00598, издата у Повереништву за избеглице града 
Ниша, 22.03.2000.  11/003025/18

Миленковић Владислав, Београд, потврда о контроли 
уградње уређаја за погон озила на ТНГ бр. 008051-14К на обра-
сцу 0127435.  11/003026/18

Миленковић Владислав, Београд, уверење о контроли 
уградње уређаја за погон возила на ТНГ бр. 008051-14 на обра-
сцу 0030493.  11/003027/18

Тодоровић Снежана, Београд, Шесте београдске гимназије.  
11/003028/18

PTUP Intertas d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни јав-
ни превоз ствари TR-bt BP/2018/ број 619195, издата од Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003029/18

PTUP Intertas d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни јав-
ни превоз ствари HR-uni za E2/2018/ бр. 572, издата од Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003030/18

Ранђеловић Жарко, Алексинац, меморијска картица диги-
талног тахографа бр. SRB0000038910010, издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја.  11/003031/18

PTUP Intertas d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни јав-
ни превоз ствари HR-uni za E2 /2018/ бр. 593, издата од Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003032/18

PTUP Intertas d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни јав-
ни превоз ствари HR-uni za E2 /2018/ бр. 2026, издата од Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003033/18

PTUP Intertas d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни јав-
ни превоз ствари HR-uni za E2 /2018/ бр. 2029, издата од Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003034/18

Privredno drustvo Sais-trans d.o.o., Нови Пазар, дозвола за 
међународни јавни превоз ствари RO-bt/2018 бр. 50230, издата 
од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  

11/003035/18
Милановић Снежана, Чачак, лиценца дипломираног фармаце-

ута бр. 8253, издата од Фармацеутске коморе Србије.  11/003036/18
Пејић Саша, Јагодина, уверење о испитивању возила бр. 

048035-16П, сер. бр. обр.  1883613, издато од Агенције за безбед-
ност саобраћаја.  11/003037/18

Јанковић Владан, Јагодина, уверење о испитивању возила 
бр. 005428-13, сер. бр. обр. 0008751, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја.  11/003038/18

Јуришин Зорана, Београд, уверење о испитивању возила 
бр. 001503-13, сер. бр. обр. 0001216, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја.  11/003039/18

Савић Филип, Шабац, уверење о испитивању возила бр. 
056642-17P на обрасцу бр. 374283, издато од Агенције за безбед-
ност саобраћаја.  11/003040/18

Kovačević Transprt d.o.o., Футог, дозвола за међународни 
јавни превоз ствари РL бр. 4328974, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003041/18

Hari Komerc d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
транспорт HR uni 1868, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре.  11/003042/18

Јањић Ђорђе, Обреновац, пловидбена дозвола бр. 342-
17274/17-02.  11/003043/18

Ђорђевић Горан, Параћин, тахографска картица бр. 
SRB0000028729000 издата 07.10.2015. важи до 07.10.2020, изда-
та од Агенције за безбедност саобраћаја.  11/003044/18

Begovic Commerce d.o.o., Нови Сад, дозвола за међународ-
ни транспорт UA bt 479949, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003045/18

Begovic Commerce d.o.o., Нови Сад, дозвола за међубарод-
ни транспорт UA bt 479950, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003046/18

Митровић Петар, Шабац, уверење о испитивању возила 
бр. 000384-13, сер. бр. обр. 00000323, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја.  11/003047/18

Ољача Милоје, Земун, избегличка легитимација бр. 
7015708110, издата од СО Земун.  11/003048/18

Стефановић Гордана, Кањижа, потврда о исправности во-
зила на ТНГ бр. 061016-15к, издата дана 20.10.2015. на сериј-
ском обрасцу 0251406.  11/003049/18

Радовановић Милена, Алексинац, уверење о испитивању во-
зила бр. 000744-15, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.  

11/003051/18
Борјан Симица, Београд, књижица за повлашћену вожњу 

РВИ за превоз аутобусом и возом бр. 005198.  11/003052/18
Srboexport Transport d.o.o., Обреновац, дозвола за међуна-

родни транспорт BY-t /2018/ бр. 8060011, издата од Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003053/18

Srbija Tours International d.o.o., Београд, дозвола за слободан 
ванлинијски превоз путника HR бр. 2515, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003054/18

Srbija Tours International d.o.o., Београд, дозвола за слободан 
ванлинијски превоз путника HR бр. 2516, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003055/18

Srbija Tours International d.o.o., Београд, дозвола за слободан 
ванлинијски превоз путника HR бр. 1177, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003056/18

Srbija Tours International d.o.o., Београд, дозвола за слободан 
ванлинијски превоз путника HR бр. 1906, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003057/18

Srbija Tours International d.o.o., Београд, дозвола за слободан 
ванлинијски превоз путника HR бр. 1293, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003058/18

Srbija Tours International d.o.o., Београд, дозвола за слободан 
ванлинијски превоз путника HR бр. 1990, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003059/18

Srbija Tours International d.o.o., Београд, дозвола за слободан 
ванлинијски превоз путника HR бр. 3665, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003060/18

Srbija Tours International d.o.o., Београд, дозвола за слободан 
ванлинијски превоз путника HR бр. 4746, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003061/18

Srbija Tours International d.o.o., Београд, дозвола за слободан 
ванлинијски превоз путника HR бр. 2323, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003062/18

Srbija Tours International d.o.o., Београд, дозвола за слободан 
ванлинијски превоз путника HR бр. 4262, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003063/18

Srbija Tours International d.o.o., Београд, дозвола за слободан 
ванлинијски превоз путника HR бр. 4402, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003064/18

Srbija Tours International d.o.o., Београд, дозвола за слободан 
ванлинијски превоз путника IT бр. 74519, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003065/18

Srbija Tours International d.o.o., Београд, дозвола за слободан 
ванлинијски превоз путника IT бр. 74520, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/003066/18
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FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

05.079

citronelil oksicetaldehid 7492-67-3 592 2012 Најмање 75%; секундарни 
састојци: 20 –21% 
геранилоксиацеталдехид; 1 –2% 
citronelol

EFSA

05.080 3-fenilpropanal 104-53-0 645 2013 EFSA

05.081

2,4-dekadienal 2363-88-4 Најмање 89%; секундарни 
састојци: Смеса (цис, цис)-
; (цис, транс)- и (транс, 
цис)- 2,4-декадиенала (збир 
свих изомера 95%); ацетон и 
изопропанол

Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
у категорији 1  – не 
више од 1,5 mg/kg,
у категорији 2  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 3  – не 
више од 1,5 mg/kg,
у категорији 4.2  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 5  – не 
више од 5 mg/kg 
(osim у категорији 
5.3  – не више од 10 
mg/kg),
у категорији 6  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 7  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 8  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 9  – не 
више од 3 mg/kg,
у категорији 10  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 11  – не 
више од 7,5 mg/kg,
у категорији 12  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 14.1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 14.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 15  – не 
више од 20 mg/kg,
у категорији 16  – не 
више од 1,5 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.082 (Z,Z)-3,6-dodekadienal 13553-09-8 2121 EFSA

05.084

hepta-2,4-dienal 4313-03-5 1179 729 Најмање 92%; секундарни 
састојци: 2 –4% (E,Z)-
2,4-хептадиенал и 2 –4% 
2,4-хептадеканска
киселина

Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
у категорији 1  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 2  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 3  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 4.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 5  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 6  – не 
више од 0,5 mg/kg,
у категорији 7  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 8  – не 
више од 6 mg/kg,
у категорији 9  – не 
више од 6 mg/kg,
у категорији 10  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 11  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 12  – не 
више од 2 mg/kg,
у категорији 14.1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 14.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 15  – не 
више од 3 mg/kg,
у категорији 16  – не 
више од 1 mg/kg

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.085
(Z)-hept-4-enal 6728-31-0 320 2124 најмање 93% облика Z hept-4-

enala; секундарни састојак: 2 –5% 
облика E hept-4-enala

JECFA
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

05.090
2-metilpent-2-enal 623-36-9 1209 2129 Најмање 92%; секундарни 

састојци: 1.5-2.5% propionaldehid и 
3.5-4.5% propionska киселина

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.091 2-hidroksi-4-metilbenzaldehid 698-27-1 898 2130 EFSA

05.094 3-(4-izopropilfenil) propionaldehid 7775-00-0 680 2261 85 –90% p-изомер и 5 –10% 
o-изомер

EFSA

05.095
2-metilkrotonaldehid 497-03-0 1201 2281 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.096 4-decenal 30390-50-2 326 2297 JECFA
05.097 3-metil-2-fenilbutiraldehid 2439-44-3 1463 135 EFSA
05.098 p-ment-1-en-9-al 29548-14-9 971 10347 EFSA

05.099
5-metil-2-fenilheks-2-enal 21834-92-4 1472 10365 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.100
4-metil-2-fenilpent-2-enal 26643-91-4 1473 10366 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.101

penta-2,4-dienal 764-40-9 1173 11695 Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
у категорији 1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 3  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 5  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 6  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 7  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 8  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 12  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 14.1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 14.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 16  – не 
више од 1 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.102
pent-2-enal 764-39-6 1364 10375 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.103 3-fenilpent-4-enal 939-21-9 679 10378 EFSA

05.104 2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dien-1-
karbaldehid

116-26-7 977 10383 EFSA

05.105
2-butilbut-2-enal 25409-08-9 1214 10324 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.106

mirtenal 564-94-3 980 10379 У категоријама 1, 2, 
3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14.1, 14.2, 
15 i 16

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.107
2-izopropil-5-metilheks-2-enal 35158-25-9 1215 10361 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

05.108

undeka-2,4-dienal 13162-46-4 1195 10385 Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
у категорији 1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 2  – не 
више од 5 mg/kg.
у категорији 3  – не 
више од 1 mg/kg.
у категорији 4.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 5  – не 
више од 1 mg/kg 
(osim у категорији 
5.3  – не више од 10 
mg/kg),
у категорији 6  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 7  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 8  – не 
више од 3 mg/kg,
у категорији 9  – не 
више од 3 mg/kg,
у категорији 10  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 11  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 12  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 14.1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 14.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 15  – не 
више од 3 mg/kg,
у категорији 16  – не 
више од 1 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.109
2-undecenal 2463-77-6 1366 11827 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.110 2,4-dimetilbenzaldehid 15764-16-6 869 EFSA

05.111
okta-2(trans),6(trans)-dienal 56767-18-1 1182 10371 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.112

2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-acetaldehid 472-66-2 978 10338 Најмање 92%; секундарни 
састојци: 2 –3% бета-циклоцитрал; 
0.5 –1% бета-јонон; 2 –4% метил 
бета-хомоциклогеранат; 0.6 –1% 
етил бета-хомоциклогеранат

EFSA

05.113 heks-4-enal 4634-89-3 319 10337 JECFA

05.114
4-metilpent-2-enal 5362-56-1 1208 10364 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.115 2-fenilpent-4-enal 24401-36-3 1476 10377 EFSA
05.116 3,5,5-trimetilheksenal 5435-64-3 269 10384 JECFA

05.118 4-metoksicinamaldehid 1963-36-6 687 11919 EFSA

05.119 (1R) 2,2,3-trimetilciklopent-3-en-1-il 
acetaldehid

4501-58-0 967 10325 EFSA

05.120
dodeka-2,6-dienal 21662-13-5 1197 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.122 p-metilcinamaldehid 1504-75-2 682 10352 EFSA

05.123 (1R,2R,5S) 5-izopropenil-2-
metilciklopentankarboksaldehid

55253-28-6 968 EFSA

05.124 3-metilkrotonaldehid 107-86-8 1202 10354 EFSA
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

05.125

dodeka-2,4-dienal 21662-16-8 1196 11758 Најмање 85%; секундарни 
састојак: 11-12% 2-транс-4-цис
 изомер

Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
у категорији 1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 2  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 3  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 4.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 5  – не 
више од 1 mg/kg 
(osim у категорији 
5.3  – не више од 10 
mg/kg),
у категорији 6  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 7  – не 
више од 3 mg/kg,
у категорији 8  – не 
више од 3 mg/kg,
у категорији 9  – не 
више од 3 mg/kg,
у категорији 10  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 11  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 12  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 14.1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 14.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 15  – не 
више од 3 mg/kg,
у категорији 16  – не 
више од 1 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.126
2-metilokt-2-enal 49576-57-0 1217 10363 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.127

okta-2(trans),4(trans)-dienal 30361-28-5 1181 11805 Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
у категорији 1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 3  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 5  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 6  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 7  – не 
више од 2 mg/kg,
у категорији 8  – не 
више од 2 mg/kg,
у категорији 12  – не 
више од 2 mg/kg,
у категорији 14.1  – не 
више од 3 mg/kg,
у категорији 15  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 16  – не 
више од 2 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.128 okt-5(cis)-enal 41547-22-2 323 Нajмaњe 85%; сeкундaрни 
сaстojaк: 10 –15% трaнс-5-октенал

JECFA

05.129 2-metoksibenzaldehid 135-02-4 10350 EFSA

05.134 2-metil-3-tolilpropionaldehid (miješani 
o,m,p-)

587 Нajмaњe 95% (збир изoмeрa 
p-80%; o-10%; m-5%)

CoE

05.137
dek-4(cis)-enal 21662-09-9 Најмање 90%; секундарни 

састојак: најмање 5% транс-
изомера

EFSA

05.139 dec-9-enal 39770-05-3 1286 EFSA
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

05.140

deka-2(trans),4(trans)-dienal 25152-84-5 1190 2120 Најмање 89%; секундарни 
састојци: 3 –4% Смеса (цис-цис)-; 
(цис-транс)- и (транс-цис)- 
2,4-декадиенала; 3 –4% ацетон и 
изопропанол у траговима

Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
у категорији 1  – не 
више од 1,5 mg/kg,
у категорији 2  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 3  – не 
више од 1,5 mg/kg,
у категорији 4.2  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 5  – не 
више од 5 mg/kg 
(osim у категорији 
5.3  – не више од 10 
mg/kg),
у категорији 6  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 7  – не 
више од 5 mg/kg
у категорији 8  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 9  – не 
више од 3 mg/kg,
у категорији 10  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 11  – не 
више од 7,5 mg/kg,
у категорији 12  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 14.1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 14.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 15  – не 
више од 20 mg/kg,
у категорији 16  – не 
више од 1,5 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.141

deka-2,4,7-trienal 51325-37-2 1786 Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
у категорији 1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 3  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 4.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 5  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 6  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 7  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 8  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 9  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 10  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 11  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 12  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 14.1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 14.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 15  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 16  – не 
више од 1 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.142 3,4-dihidroksibenzaldehid 139-85-5 10328 EFSA
05.143 2,5-dimetil-2-vinilheks-4-enal 56134-05-5 EFSA

05.144
dodec-2(trans)-enal 20407-84-5 Најмање 93%; секундарни 

састојак: 2 –3% 2-додеканска
киселина

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.147 2-etilheksanal 123-05-7 10331 EFSA
05.148 farnesal 19317-11-4 1228 EFSA
05.149 glutaraldehid 111-30-8 EFSA
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

05.150
hept-2(trans)-enal 18829-55-5 1360 730 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.152 heksadekanal 629-80-1 10336 EFSA
05.153 4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzaldehid 134-96-3 1878 10340 EFSA
05.154 (E)-4-hidroksi-3,5-dimetoksicinamaldehid 4206-58-0 10341 EFSA

05.155 4-hidroksi-3-metoksicinamaldehid (Смеса 
изомера)

458-36-6 10342 EFSA

05.156 3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)propanal 80638-48-8 EFSA
05.157 izociklocitral 1335-66-6 EFSA
05.158 3-metoksibenzaldehid 591-31-1 10351 EFSA
05.159 p-metoksifenilacetaldehid 5703-26-4 EFSA
05.160 2-metildekanal 19009-56-4 EFSA
05.164 2-metilheksanal 925-54-2 EFSA
05.166 4-metilpentanal 1119-16-0 10369 EFSA
05.167 12-metiltetradekanal 75853-50-8 EFSA
05.169 12-metiltridekanal 75853-49-5 1229 EFSA

05.170
neral 106-26-3 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.171
non-2-enal 2463-53-8 1362 733 Најмање 92%; секундарни 

састојак: 3 –4% 2-нонанскa 
киселина

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.172
nona-2(trans),6(trans)-dienal 17587-33-6 1187 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.173

nona-2,4,6-trienal 57018-53-8 1785 Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
у категорији 1  – не 
више од 15 mg/kg,
у категорији 2  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 3  – не 
више од 15 mg/kg,
у категорији 4.2  – не 
више од 15 mg/kg,
у категорији 5  – не 
више од 20 mg/kg,
у категорији 6  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 7  – не 
више од 25 mg/kg,
у категорији 8  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 9  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 12  – не 
више од 25 mg/kg,
у категорији 14.1  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 15  – не 
више од 15 mg/kg,
у категорији 16  – не 
више од 15 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.174 pent-4-enal 2100-17-6 1619 EFSA

05.175
2-fenilpent-2-enal 3491-63-2 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.179
(E)-tetradec-2-enal 51534-36-2 1803 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.182 2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1-
karboksaldehid

432-24-6 EFSA

05.183 4-(2,6,6-trimetilcikloheksenil)-2-
metilbutanal

73398-85-3 EFSA

05.184
undec-2(trans)-enal 53448-07-0 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA



6. јул 2018. Број 52 71
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

05.186

2,4-oktadienal 5577-44-6 Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
у категорији 1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 3  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 5  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 6  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 7  – не 
више од 2 mg/kg,
у категорији 8  – не 
више од 2 mg/kg,
у категорији 12  – не 
више од 2 mg/kg,
у категорији 14.1  – не 
више од 3 mg/kg,
у категорији 15  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 16  – не 
више од 2 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.188
trans-3,7-dimetilokta-2,6-dienal 141-27-5 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.189
2-heksenal 505-57-7 Најмање 92%; секундарни 

састојак: 3 –4% 2-хексанска
киселина

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.190
trans-2-oktenal 2548-87-0 Најмање 92%; секундарни 

састојци: 3 –4% 2-октанска
 киселина и etil-oktanoat

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.191
trans-2-decenal 3913-81-3 Најмање 92%; секундарни 

састојак: 3 –4% 2-деканска
киселина

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.192
3-heksenal 4440-65-7 1271 Најмање 80% (укупно цис- и 

транс-изомера); секундарни 
састојак: 18 –20% транс-2-хексенал

EFSA

05.194

tr-2, tr-4-nonadienal 5910-87-2 732 Најмање 89%; секундарни 
састојци: најмање 5% 
2,4-нонадиен-1-ол и 2-нонен-1-ол 
и други изомери 2,4-нонадиенала

Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
у категорији 1  – не 
више од 1,5 mg/kg,
у категорији 2  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 3  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 4.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 5  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 6  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 7  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 8  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 9  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 10  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 11  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 12  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 14.1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 14.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 15  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 16  – не 
више од 1 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.195
trans-2-tridecenal 7069-41-2 Најмање 92%; секундарни 

састојци: 2 –5% 2-тридеканска 
киселина и 3-5% цис-2-тридеценал

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

05.196

tr-2, tr-4-undekadienal 30361-29-6 10385 Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
у категорији 1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 2  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 3  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 4.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 5  – не 
више од 1 mg/kg 
(osim у категорији 
5.3  – не више од 10 
mg/kg),
у категорији 6  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 7  – не 
више од 5 mg/kg,
у категорији 8  – не 
више од 3 mg/kg,
у категорији 9  – не 
више од 3 mg/kg,
у категорији 10  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 11  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 12  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 14.1  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 14.2  – не 
више од 1 mg/kg,
у категорији 15  – не 
више од 3 mg/kg,
у категорији 16  – не 
више од 1 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.198 3-butenal, 2-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-

58102-02-6 EFSA

05.203 9-oktadecenal 5090-41-5 1641 EFSA

05.208 Z-8-tetradecenal 169054-
69-7

1640 EFSA

05.211 6-metiloktanal 30689-75-9 EFSA
05.217 (Z)-5-decenal 21662-08-8 EFSA
05.218 16-oktadecenal 56554-87-1 EFSA
05.219 3-metilheksanal 19269-28-4 EFSA

05.220
4Z-dodecenal 21944-98-9 1636 Најмање 94% (4Z)-додеценала; 

секундарни састојак: 3 –4% 
додеканал

EFSA

05.221 6,6’-dihidroksi-5,5’-dimetoksi-bifenil-3,3’-
dikarbaldehid

2092-49-1 1881 EFSA

05.222
2-fenil-4-metil-2-heksenal 26643-92-5 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

05.223 4-etiloktanal 58475-04-0 1819 EFSA
05.224 (4E)-heksenal 25166-87-4 1622 EFSA
05.225 6-metilheptanal 63885-09-6 EFSA
05.226 E-4-undecenal 68820-35-9 EFSA
06.001 1,1-dietoksietan 105-57-7 941 35 EFSA

06.002
5-hidroksi -2-fenil-1,3-dioksan 1708-40-3 838 36 Најмање 98% (збир 5-хидрокси-

2-фенил-1,3-диоксана и 2-фенил-4-
хидроксиметил-1,3-диоксалана)

EFSA

06.003 alfa,alfa-dimetoksitoluen 1125-88-8 837 37 EFSA

06.004 citral dietil acetal 7492-66-2 948 38 Најмање 98% (збир 
изомера + хемиацетала + цитрала)

EFSA

06.005 citral dimetil acetal 7549-37-3 944 39 Најмање 98% (збир 
изомера + хемиацетала + цитрала)

EFSA

06.006 1,1-dimetoksi-2-feniletan 101-48-4 1003 40 EFSA

06.007
fenilacetaldehid gliceril acetal 29895-73-6 1004 41 57% 5-хидроксиметил-2-фенил-

1,3-диоксолан; 38% 5-хидрокси-2-
фенил-1,3-диоксан

EFSA

06.008 1,1-dimetoksioktan 10022-28-3 942 42 EFSA
06.009 1,1-dimetoksidekan 7779-41-1 945 43 EFSA
06.010 1,1-dietoksi-3,7-dimetiloktan-7-ol 7779-94-4 613 44 JECFA
06.011 1,1-dimetoksi-3,7-dimetiloktan-7-ol 141-92-4 612 45 JECFA
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број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

06.012 tolualdehid gliceril acetal 1333-09-1 867 46 40% 5-хидроксидиоксан; 60% 
5-хидроксиметилдиоксалан

EFSA

06.013 alfa-pentilcinamaldehid dimetil acetal 91-87-2 681 47 EFSA
06.014 cinamaldehid etilen glikol acetal 5660-60-6 648 48 EFSA
06.015 1,1-dimetoksietan 534-15-6 940 510 EFSA
06.016 1-feniletoksi-1-propoksi etan 7493-57-4 1000 511 EFSA
06.017 (dietoksimetil)benzen 774-48-1 517 EFSA
06.019 1-benziloksi-1-(2-metoksietoksi)etan 7492-39-9 840 523 EFSA
06.020 1,1-dietoksidekan 34764-02-8 531 SCF/CoE
06.021 1,1-dietoksiheptan 688-82-4 553 SCF/CoE
06.023 1,1-dietoksiheksan 3658-93-3 557 SCF/CoE
06.024 1,1-di-izobutoksi-2-feniletan 68345-22-2 1006 595 EFSA

06.025
1,1-dietoksinona-2,6-dien 67674-36-6 946 660 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

06.027 4,5-dimetil-2-benzil-1,3-dioksolan 5468-06-4 1005 669 Најмање 93%; секундарни 
састојак: 2 –3% бутан-2,3-диол

EFSA

06.028 1,1-dimetoksiheptan 10032-05-0 947 2015 EFSA

06.029
heptanal- gliceril-acetal (mešani 1,2 i 1,3 
acetali)

72854-42-3 912 2016 Смeсa aцeтaлa (56 –58% 
диoксoлaн; 37 –39% диoксaн) 1 –2% 
нeрeaгујући хeптaнaл

EFSA

06.030 1,1-dimetoksi-2-fenilpropan 90-87-9 1468 2017 EFSA

06.031
1,1-dietoksiheks-2-en 54306-00-2 1383 2135 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

06.032 4-metil-2-fenil-1,3-dioksolan 2568-25-4 839 2226 EFSA
06.033 1,1-dibutoksietan 871-22-7 2341 SCF/CoE
06.034 1,1-dipropoksietan 105-82-8 2342 SCF/CoE
06.035 citral propilen glikol acetal 10444-50-5 2343 SCF/CoE
06.036 1-butoksi-1-(2-feniletoksi)etan 64577-91-9 1001 10007 EFSA

06.037 1,1-dietoksihept-4-en (cis i trans) 1192738-
48-9

949 10011 EFSA

06.038 4,4-dimetoksibutan-2-on 5436-21-5 593 10029 JECFA
06.039 1,2-Di((1′-etoksi)-etoksi)propan 67715-79-1 927 EFSA
06.040 1,2,3-tris([1′-etoksi]-etoksi)propan 67715-82-6 913 11930 EFSA
06.041 1-izobutoksi-1-etoksi-2-metilpropan 10055 EFSA
06.042 1-izobutoksi-1-etoksi-3-metilbutan 85136-40-9 10057 EFSA

06.043 1-izoamiloksi-1-etoksipropan 238757-
30-7

10038 EFSA

06.044 1-izobutoksi-1-etoksipropan 67234-04-2 10058 EFSA
06.045 1-izobutoksi-1-isopentiloksi-2-metilpropan 10061 EFSA
06.046 1-izobutoksi-1-izopentiloksi-3-metil-butan 10060 EFSA

06.047 1-izopentiloksi-1-propoksietan 238757-
63-6

10065 EFSA

06.048 1-izopentiloksi-1-propoksipropan 238757-
65-8

10066 EFSA

06.049 1-butoksi-1-(2-metilbutoksi)etan 77249-20-8 EFSA
06.050 1-butoksi-1-etoksietan 57006-87-8 10003 EFSA
06.051 1,1-di-(2-metilbutoksi)etan 13535-43-8 EFSA
06.052 1,1-di-izobutoksi-2-metilpropan 13262-24-3 10025 EFSA
06.053 1,1-di-izobutoksietan 5669-09-0 10023 EFSA
06.054 1,1-di-izobutoksipentan 13262-27-6 10026 EFSA
06.055 1,1-di-izopentiloksietan 13002-09-0 1729 10028 EFSA
06.057 1,1-dietoksi-2-metilbutan 3658-94-4 10013 EFSA
06.058 1,1-dietoksi-2-metilpropan 1741-41-9 10015 EFSA
06.059 1,1-dietoksi-3-metilbutan 3842-03-3 1730 10014 EFSA
06.061 1,1-dietoksibutan 3658-95-5 10009 EFSA
06.062 1,1-dietoksidodekan 53405-98-4 EFSA
06.063 (Z)-1,1-dietoksiheks-3-en 73545-18-3 EFSA
06.064 dietoksimetan 462-95-3 10012 EFSA
06.065 1,1-dietoksinonan 54815-13-3 10016 EFSA
06.066 1,1-dietoksioktan 54889-48-4 EFSA
06.067 1,1-dietoksipentan 3658-79-5 10017 EFSA
06.069 1,1-dietoksipropan 4744-08-5 10018 EFSA
06.070 1,1-dietoksiundekan 53405-97-3 EFSA
06.071 1,1-diheksiloksietan 5405-58-3 10022 EFSA

06.072
1,1-dimetoksiheks-2(trans)-en 18318-83-7 1728 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA
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06.073 1,1-dimetoksiheksan 1599-47-9 EFSA
06.074 dimetoksimetan 109-87-5 10031 EFSA
06.075 1,1-dimetoksipentan 26450-58-8 EFSA
06.076 1,1-dimetoksipropan 4744-10-9 EFSA
06.077 2,4-dimetil-1,3-dioksolan 3390-12-3 1711 EFSA
06.078 1,1-difenetoksietan 122-71-4 EFSA
06.079 1-etoksi-1-(2-metilbutoksi)etan 13602-09-0 10040 EFSA
06.080 1-etoksi-1-(2-feniletoksi)etan 2556-10-7 10049 EFSA
06.081 (Z)-1-etoksi-1-(3-hekseniloksi)etan 28069-74-1 943 10034 EFSA
06.082 1-etoksi-1-heksiloksietan 54484-73-0 11948 EFSA
06.083 1-etoksi-1-izopentiloksietan 13442-90-5 10037 EFSA
06.084 1-etoksi-1-metoksietan 10471-14-4 10039 EFSA
06.085 1-etoksi-1-pentiloksietan 13442-89-2 10046 EFSA
06.086 1-etoksi-1-propoksietan 20680-10-8 10050 EFSA
06.087 etil 2,4-dimetil-1,3-dioksolan-2-acetat 6290-17-1 1715 EFSA
06.088 2-etil-4-metil-1,3-dioksolan 4359-46-0 EFSA
06.089 2-heksil-4,5-dimetil-1,3-dioksolan 6454-22-4 1712 EFSA
06.090 4-hidroksimetil-2-metil-1,3-dioksolan 3773-93-1 EFSA
06.091 1-izobutoksi-1-etoksietan 6986-51-2 10054 EFSA
06.092 1-izobutoksi-1-izopentiloksietan 75048-15-6 10059 EFSA
06.094 4-metil-2-pentil-1,3-dioksolan 1599-49-1 928 EFSA
06.095 4-metil-2-propil-1,3-dioksolan 4352-99-2 EFSA
06.096 trietoksimetan 122-51-0 10903 EFSA
06.097 1,1,3-trietoksipropan 7789-92-6 10075 EFSA
06.098 2,2,4-trimetil-1,3-dioksolan 1193-11-9 929 11423 EFSA
06.100 1,1-dipentiloksietan 13002-08-9 10032 EFSA
06.102 2-heksil-5-hidroksi-1,3-dioksan 1708-36-7 2016 EFSA
06.104 vanilin propilen glikol acetal 68527-74-2 1882 EFSA
06.105 3-metil-1,1-di-izopentiloksibutan 13285-51-3 10070 EFSA
06.106 2-metil-1,1-di-izopentiloksipropan 13112-63-5 10071 EFSA
06.107 1-(2-metilbutoksi)-1-izopentiloksietan 13548-84-0 10068 EFSA
06.109 8,8-dietoksi-2,6-dimetilokt-2-en 71662-17-4 EFSA

06.111 1-etoksi-1-metoksipropan 127248-
84-4

EFSA

06.114 1-heksiloksi-1-izopentiloksietan 233665-
90-2

EFSA

06.115 1-izopentiloksi-1-pentiloksietan 13442-92-7 EFSA
06.120 DL-menton-1,2-glicerol ketal 63187-91-7 446 JECFA

06.123 1-butoksi-1-izopentiloksietan 238757-
27-2

10004 EFSA

06.124 1,1-di-izobutoksi-3-metilbutan 13439-98-0 10024 EFSA
06.125 1,1-di-izobutoksipropan 13002-11-4 10027 EFSA
06.128 1-etoksi-1-pentiloksibutan 3658-92-2 10045 EFSA

06.129 1-etoksi-2-metil-1-izopentiloksipropan 253679-
74-2

10043 EFSA

06.130 1-etoksi-2-metil-1-propoksipropan 238757-
42-1

10044 EFSA

06.131 1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)-3-metilbutan 238757-
35-2

10042 EFSA

06.132 vanilin butan-2,3-diol acetal (Смеса 
stereoизомера)

63253-24-7 960 EFSA

06.133 l-menton-1,2-glicerol ketal 563187-
91-7

445 JECFA

06.135 2-izobutil-4-metil-1,3-dioksolan 18433-93-7 1732 EFSA

06.136

6-izopropil-3,9-dimetil-1,4-dioksispiro[4.5]
dekan-2-on

831213-
72-0

1859 Збир изомера 98% s најмање 60 –
70% (3S,5R,6S,9R)- 6-изопропил-
3,9-диметил-1,4-диоксиспиро[4.5]
декан-2-она.

EFSA

06.137 acetaldehid etil izopropil acetal 25334-93-4 EFSA
07.001 2-oksopropanal 78-98-8 937 105 EFSA
07.002 heptan-2-on 110-43-0 283 136 JECFA
07.003 heptan-3-on 106-35-4 285 137 JECFA
07.004 acetofenon 98-86-2 806 138 EFSA
07.005 vanilil aceton 122-48-5 730 139 EFSA

07.007
alfa-jonon 127-41-3 388 141 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

07.008
beta-jonon 14901-07-6 389 142 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA
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07.009
metil-alfa-jonon 7779-30-8 398 143 Најмање 90%; секундарни 

састојак: 5 –6% метил-бета-јонон
у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

07.010
metil-beta- jonon 127-43-5 399 144 Најмање 88%; секундарни 

састојак: 7 –10% алфа- и бета-
изометил-јонон

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

07.011
4-(2,5,6,6-tetrametil-2-cikloheksenil)-3-
buten-2-on

79-69-6 403 145 у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

07.012 karvon 99-49-0 380 146 SCF/CoE
07.013 metil 2-naftil keton 93-08-3 811 147 EFSA

07.014
maltol 118-71-8 1480 148 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.015 6-metilhept-5-en-2-on 110-93-0 1120 149 EFSA
07.016 undekan-2-on 112-12-9 296 150 JECFA
07.017 4-metilpentan-2-on 108-10-1 301 151 JECFA

07.018 heksan-2,3-dion 3848-24-6 412 152 Најмање 93%; секундарни 
састојци: 2 –3% хександиони

JECFA

07.019 oktan-2-on 111-13-7 288 153 JECFA
07.020 nonan-2-on 821-55-6 292 154 JECFA
07.021 undeka-2,3-dion 7493-59-6 417 155 JECFA
07.022 4-metilacetofenon 122-00-9 807 156 EFSA
07.023 2,4-dimetilacetofenon 89-74-7 809 157 EFSA

07.024
4-fenilbut-3-en-2-on 122-57-6 820 158 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.025 4-metil-1-fenilpentan-2-on 5349-62-2 828 159 EFSA
07.026 4-(p-tolil)butan-2-on 7774-79-0 817 160 EFSA

07.027
3-metil-4-fenilbut-3-en-2-on 1901-26-4 821 161 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.028 benzoin 119-53-9 836 162 EFSA
07.029 4-(4-metoksifenil)butan-2-on 104-20-1 818 163 EFSA

07.030
1-(4-metoksifenil)pent-1-en-3-on 104-27-8 826 164 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.031 piperonil aceton 55418-52-5 165 SCF/CoE
07.032 benzofenon 119-61-9 831 166 EFSA

07.033
izojasmon 11050-62-7 1115 167 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.034 2-heksilideneciklopentan-1-on 17373-89-6 1106 EFSA

07.035 tetrametil etilcikloheksenon (Смеса 
изомера)

17369-60-7 1111 168 EFSA

07.036
alfa-izometil jonon 127-51-5 404 169 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA

07.038 4-metoksiacetofenon 100-06-1 810 570 EFSA
07.040 1-fenilpropan-1-on 93-55-0 824 599 EFSA

07.041 beta-izometilionon 79-89-0 650 Смеса изомера E/Z (50 –70% (E) i 
30 –50% (Z))

EFSA

07.042 4-izopropilacetofenon 645-13-6 808 651 EFSA

07.044
pent-3-en-2-on 625-33-2 1124 666 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.045 2,2,6-trimetilcikloheksanon 2408-37-9 1108 686 EFSA

07.046
Vanililiden aceton 1080-12-2 732 691 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.047 etil maltol 4940-11-8 1481 692 EFSA

07.048
4-heksen-3-on 2497-21-4 1125 718 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.049
1-(4-metoksifenil)-4-metilpent-1-en-3-on 103-13-9 829 719 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.050 aceton 67-64-1 139 737 JECFA
07.051 3-hidroksibutan-2-on 513-86-0 405 749 JECFA
07.052 diacetil 431-03-8 408 752 JECFA
07.053 butan-2-on 78-93-3 278 753 JECFA
07.054 pentan-2-on 107-87-9 279 754 JECFA
07.055 4-(p-hidroksifenil)butan-2-on 5471-51-2 728 755 EFSA
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07.056 3-metilciklopentan-1,2-dion 80-71-7 418 758 JECFA

07.057

3-etilciklopentan-1,2-dion 21835-01-8 419 759 Најмање 90%; секундарни 
састојак: 5 –10% 
3-етилциклопентан-1,2-дион 
(енолички облик)

JECFA

07.058 heptan-4-on 123-19-3 287 2034 JECFA

07.059
p-metan-3-on 10458-14-7 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.060

pentan-2,3-dion 600-14-6 410 2039 Најмање 93%; секундарни 
састојак: 2 –3% 
2,5-диетилциклохексадиен-1,4-
дион (димер 2,3-пентадиона)

JECFA

07.061
alil alfa-jonon 79-78-7 401 2040 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

07.062 oktan-3-on 106-68-3 290 2042 JECFA
07.063 4-metilpentan-2,3-dion 7493-58-5 411 2043 JECFA
07.064 heptan-2,3-dion 96-04-8 415 2044 JECFA
07.065 5-hidroksioktan-4-on 496-77-5 416 2045 JECFA

07.067
2R,5S-izopulegon 29606-79-9 754 2051 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.069 tetrahidro-pseudojonon 4433-36-7 1121 2053 EFSA
07.070 3-benzilheptan-4-on 7492-37-7 830 2140 EFSA
07.071 oktan-4,5-dion 5455-24-3 2141 EFSA
07.072 6-metilheptan-3-on 624-42-0 2143 EFSA
07.075 3,4-dimetilciklopentan-1,2-dion 13494-06-9 420 2234 JECFA
07.076 3,5-dimetilciklopentan-1,2-dion 13494-07-0 421 2235 JECFA
07.077 heksan-3,4-dion 4437-51-8 413 2255 JECFA
07.078 d,l-izomenton 491-07-6 430 2259 JECFA
07.079 1-fenilpropan-1,2-dion 579-07-7 833 2275 EFSA
07.080 3-metilcikloheksan-1,2-dion 3008-43-3 425 2311 JECFA

07.081
okt-1-en-3-on 4312-99-6 1148 2312 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.082
okt-2-en-4-on 4643-27-0 1129 2313 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.083
beta-damaskon 23726-92-3 384 2340 Најмање 90%; секундарни 

састојци:5 –8% алфа- и делта-
дамаскон

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

07.084 pentan-3-on 96-22-0 2350 EFSA
07.086 1,3-difenilpropan-2-on 102-04-5 832 11839 EFSA
07.087 4-metoksifenilaceton 122-84-9 813 11836 EFSA

07.088
metil-delta-jonon 7784-98-7 400 11852 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

07.089
nootkaton 4674-50-4 1398 11164 Најмање 93%; секундарни 

састојак: 3 –4% дихидронооткатон
у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.090 1-hidroksibutan-2-on 5077-67-8 1717 11102 EFSA

07.091
gama-jonon 79-76-5 390 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

07.092 p-metan-2-on 499-70-7 375 11128 JECFA
07.093 5-metilheksan-2,3-dion 13706-86-0 414 11148 JECFA

07.094
3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciklopent-2-
en-1-on

488-10-8 1114 11786 у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.095
2-(sec-butil)cikloheksanon 14765-30-1 1109 11044 Најмање 94%; секундарни 

састојак: 2 –2.5% 2-изобутил 
циклохексанон

EFSA

07.096 heksan-3-on 589-38-8 281 11097 JECFA

07.097 3-(hidroksimetil)oktan-2-on 59191-78-5 1839 11113 Најмање 90%; секундарни 
састојак: 7% 3-метилен-2-октанон

EFSA

07.098 3-metilcikloheks-2-en-1-on 1193-18-6 1107 11134 EFSA

07.099 6-metilhepta-3,5-dien-2-on 1604-28-0 1134 11143 Смеса stereoизомера E/Z: 60 –90% 
(E)

EFSA

07.100 5-metilheks-5-en-2-on 3240-09-3 1119 11150 EFSA
07.101 4-metilpent-3-en-2-on 141-79-7 1131 11853 EFSA

07.102
pent-1-en-3-on 1629-58-9 1147 11179 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA
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07.103 tridekan-2-on 593-08-8 298 11194 JECFA

07.104
hept-2-en-4-on 4643-25-8 1126 11093 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.105
hept-3-en-2-on 1119-44-4 1127 11094 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.106
5-metilheks-3-en-2-on 5166-53-0 1132 11149 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.107
okt-3-en-2-on 1669-44-9 1128 11170 Најмање 94%; секундарни 

састојак: 4 –6% 4-октен-2-он
у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.108
beta-damascenon 23696-85-7 387 11197 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

07.109
2,6,6-trimetilcikolheks-2-en-1,4-dion 1125-21-9 1857 11200 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.112
3-metil-2-ciklopenten-1-on 2758-18-1 1105 11137 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.113 nonan-3-on 925-78-0 294 11160 JECFA

07.114 6,10,14-trimetilpentadeka-5,9,13-trien-
2-on

762-29-8 1123 11206 EFSA

07.115 3,4-dehidrodihidro-beta-jonon 20483-36-7 396 11057 Најмање 70%; секундарни 
састојак: 25 –27% tетрахидројонон

JECFA

07.117 3-etil-2-hidroksi-4-metilciklopent-2-en-
1-on

42348-12-9 422 11077 JECFA

07.118 5-etil-2-hidroksi-3-metilciklopent-2-en-
1-on

53263-58-4 423 11078 JECFA

07.119 2-hidroksicikloheks-2-en-1-on 10316-66-2 424 11046 JECFA

07.120 2-hidroksi-3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-
1-on

4883-60-7 426 11198 JECFA

07.121
dec-3-en-2-on 10519-33-2 1130 11751 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.122 2,6-dimetilheptan-4-on 108-83-8 302 11914 Најмање 80%; секундарни састојак  
15 –17% 4,6-диметил-2-хептанон

JECFA

07.123 geranilaceton 3796-70-1 1122 11088 EFSA
07.124 2-hidroskiacetofenon 118-93-4 727 11784 EFSA
07.125 3-hidroksipentan-2-on 3142-66-3 409 11115 JECFA
07.126 3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1-on 78-59-1 1112 11918 EFSA

07.127
p-menta-1,4(8)-dien-3-on 491-09-8 757 11189 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.128
dihidrokarvon 7764-50-3 377 11703 Најмање 77%; секундарни 

састојци: 10 –15% дихидрокарвеол; 
5 –6% карвон; 2 –3% карвеол

JECFA

07.129 3-metil-5-propilcikloheks-2-en-1-on 3720-16-9 1113 EFSA

07.130
delta-damaskon 57378-68-4 386 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

07.131 dihidro-beta-jonon 17283-81-7 394 11060 JECFA
07.132 dihidro-alfa-jonon 31499-72-6 393 11059 JECFA

07.134
alfa-damaskon 43052-87-5 385 11053 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

07.135

2,4-dihidroksiacetofenon 28631-86-9 729 11884 23 –25% 2,3-изомер; 19 –22% 
2,4-изомер; 19-20% 2,5-изомер; 
20 –21% 3,4-изомер и 15 –18% 
3,5-изомер

EFSA

07.136
4,4a,5,6-tetrahidro-7-metilnaftalen-2(3H)-
on

34545-88-5 1405 у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.137 pentadekan-2-on 2345-28-0 299 11808 JECFA

07.139
5-metilhept-2-en-4-on 81925-81-7 1133 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.140
3-metil-2-pentilciklopent-2-en-1-on 1128-08-1 1406 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.142 acetovanilon 498-02-2 11035 EFSA
07.146 d-karvon 2244-16-8 380.1 JECFA
07.147 l-karvon 6485-40-1 380.2 JECFA
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07.148 cikloheksanon 108-94-1 1100 11047 EFSA
07.149 ciklopentanon 120-92-3 1101 11050 EFSA
07.150 dekan-2-on 693-54-9 11055 EFSA
07.151 dekan-3-on 928-80-3 1118 11056 EFSA
07.152 3,3-dietoksibutan-2-on 51933-13-2 EFSA

07.153 (4R,4aS,6R,8aS)-1,10-dihidronootkaton 20489-53-6 1407 Најмање 90%; секундарни 
састојак: 5 –6% нооткатон

EFSA

07.154 1-(3,5-dimetoksi-4-hidroksifenil)propan-
1-on

5650-43-1 11106 EFSA

07.156 2,6-dimetilokt-6-en-3-on (Смеса E i Z) 90975-15-8 EFSA
07.157 6,10-dimetilundekan-2-on 1604-34-8 11068 EFSA
07.158 dodekan-2-on 6175-49-1 11069 EFSA
07.159 d-fenhon 4695-62-9 1396 551 EFSA
07.160 heptadekan-2-on 2922-51-2 11089 EFSA

07.161
heks-1-en-3-on 1629-60-3 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.162 heks-5-en-2-on 109-49-9 EFSA
07.164 4-hidroksi-3,5-dimetoksiacetofenon 2478-38-8 11105 EFSA
07.165 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on 123-42-2 EFSA
07.167 4-hidroksiheksan-3-on 4984-85-4 11108 EFSA
07.168 2-hidroksipiperiton 490-03-9 EFSA
07.169 1-hidroksipropan-2-on 116-09-6 11101 EFSA

07.170
beta-jonon epoksid 23267-57-4 1571 11202 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.171 izopinokamfon 18358-53-7 1868 11125 EFSA
07.172 4-izopropilcikloheks-2-en-1-on 500-02-7 1110 11127 EFSA

07.175 p-ment-1-en-3-on 89-81-6 435 2052 Најмање 94%; секундарни 
састојци: 2 –3% ментол и ментон

JECFA

07.176 trans-menton 89-80-5 429 2035 JECFA

07.177

7-metil-3-oktenon-2 33046-81-0 1135 Најмање 94%; секундарни 
састојци: 2 –4% 7-метил-4-октен-
2-он, 5,6-диметил-3-хептен-2-он и 
3-нонен-2-он

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.178 3-metilbutan-2-on 563-80-4 11131 EFSA
07.179 2-metilcikloheksanon 583-60-8 1102 EFSA
07.180 3-metilcikloheksanon 591-24-2 1103 EFSA
07.181 6-metilheptan-2-on 928-68-7 11146 EFSA
07.182 5-metilheptan-3-on 541-85-5 EFSA

07.184
3-metilnona-2,4-dion 113486-

29-6
2032 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

07.185 3-metilpentan-2-on 565-61-7 11157 EFSA

07.187
non-2-en-4-on 32064-72-5 11162 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.188
non-3-en-2-on 14309-57-0 1136 11163 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.189 nonan-4-on 4485-09-0 11161 EFSA

07.190 okta-1,5-dien-3-on 65213-86-7 1848 мешавина стереоизомера: 60 –90% 
облика E и 10 –40% облика Z

EFSA

07.193 1-fenilbutan-1-on 495-40-9 EFSA
07.194 4-fenilbutan-2-on 2550-26-7 11182 EFSA
07.195 1-fenilpropan-2-on 103-79-7 11042 EFSA
07.196 pin-2-en-4-on 80-57-9 1870 11186 EFSA
07.198 pseudo-jonon 141-10-6 11191 EFSA
07.199 tetradekan-2-on 2345-27-9 11192 EFSA

07.200
4-(2,5,6,6-tetrametil-1-cikloheksenil)
but-3-en-2-on

79-70-9 у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.201 tridek-12-en-2-on 60437-21-0 EFSA
07.202 2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1-on 20013-73-4 EFSA
07.203 3,3,5-trimetilcikloheksan-1-on 873-94-9 EFSA
07.204 3,3,6-trimetilhepta-1,5-dien-4-on 546-49-6 EFSA
07.205 6,10,14-trimetilpentadekan-2-on 502-69-2 11205 EFSA

07.206
4-(2,3,6-trimetilfenil)but-3-en-2-on 56681-06-2 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA
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07.210
1-nonen-3-on 24415-26-7 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.214 alfa-metil –naftil-keton 941-98-0 EFSA

07.215

d-kamfor 464-49-3 1395 140 У категорији 1  – 
највише 16 mg/kg
У категоријама 2 i 8  – 
највише 50 mg/kg
У категорији 3  – 
највише 20 mg/kg
У категоријама 5, 6, 
7, 12 i 15  – највише 
100 mg/kg
У категорији 14.1  – 
највише 50 mg/l
У категорији 14.2  – 
највише 50 mg/l (osim 
највише 850 mg/l u 
Schwedenbitter)

EFSA

07.219
trans-3-metil-2-(2-pentenil)-2-ciklopenten-
1-on

6261-18-3 у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.224
trans-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)
but-2-en-1-on

23726-91-2 Најмање 90%; секундарни 
састојци: 2 –4% алфа-дамаскона и 
2 –4% делта-дамаскона

EFSA

07.225
cis-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)
but-2-en-1-on

23726-94-5 Најмање 92%; секундарни 
састојак: 4% транс-изомер

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.226
trans-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)
but-2-en-1-on

24720-09-0 у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.231
alfa-damascenon 35044-63-4 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.234 1-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-3-dekanon 27113-22-0 2021 EFSA
07.236 (Z)-5-okten-2-on 22610-86-2 11171 EFSA
07.238 3-hidroksi-2-oktanon 37160-77-3 EFSA

07.239 [R-(E)]-5-izopropil-8-metilnona-6,8-dien-
2-on

2278-53-7 1840 EFSA

07.240 2-metilheptan-3-on 13019-20-0 1156 EFSA

07.242
3-hidroksi-4-fenilbutan-2-on 5355-63-5 2041 Најмање 93%; секундарни 

састојак: 3-5% 4-хидрокси-4-
фенилбутан-2-он

EFSA

07.243 4-hidroksiacetofenon 99-93-4 EFSA

07.244
(6E)-metil-3-hepten-2-on 20859-10-3 1138 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.247
(E,E)-3,5-oktadien-2-on 30086-02-3 1139 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.248 oktan-2,3-dion 585-25-1 EFSA
07.249 undekan-6-on 927-49-1 1155 EFSA
07.254 2-metoksi-acetofenon 579-74-8 EFSA
07.255 l-piperiton 4573-50-6 1856 EFSA

07.256
(E) & (Z)-4,8-dimetil-3,7-nonadien-2-on 817-88-9 1137 Најмање 94%; секундарни 

састојак: 3 –4% 4,8-диметил-3,7-
нонадиен-2-ол

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.257 2-(3,7-dimetil-2,6-oktadienil)
ciklopentanon

68133-79-9 1117 EFSA

07.258
6-metil-3-hepten-2-on 2009-74-7 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.259 2-metil-acetofenon 577-16-2 2044 EFSA

07.260 3-hidroksi-5-metil-2-heksanon 163038-
04-8

EFSA

07.261
4-metil-3-hepten-5-on 22319-31-9 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

07.262 9-decen-2-on 35194-30-0 EFSA
08.001 mravlja киселина 64-18-6 79 1 JECFA
08.002 octena киселина 64-19-7 81 2 JECFA
08.003 propionska киселина 79-09-4 84 3 JECFA
08.004 mlečna киселина 50-21-5 930 4 EFSA
08.005 buterna киселина 107-92-6 87 5 JECFA
08.006 2-metilpropionska киселина 79-31-2 253 6 JECFA
08.007 valerijanska киселина 109-52-4 90 7 JECFA



80 Број 52 6. јул 2018.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

08.008 3-metilbuterna киселина 503-74-2 259 8 JECFA
08.009 heksanska киселина 142-62-1 93 9 JECFA
08.010 oktanska киселина 124-07-2 99 10 JECFA
08.011 dekanska киселина 334-48-5 105 11 JECFA

08.012

dodekanska киселина 143-07-7 111 12 Најмање 90%; секундарни 
састојци: 3 –6% тетрадеканска 
киселина; 2 –5% деканска 
киселина; 1 –2% хексадеканска 
киселина

JECFA

08.013
oleinska киселина 112-80-1 333 13 Најмање 90%; секундарни 

састојак: 5 –7% палминска 
киселина и друге масне киселине

JECFA

08.014

heksadekanska киселина 57-10-3 115 14 Најмање 80%; секундарни 
састојци: 8 –11% октадеканска 
киселина; 5 –7% тетрадеканска 
киселина; 3 –5% хептадеканска 
киселина;< 1% пентадеканска 
киселина

JECFA

08.015

oktadekanska киселина 57-11-4 116 15 Најмање 40%; секундарни 
састојци: 5 –50% хексадеканска 
киселина; < 3% тетрадеканска 
киселина; < 5% 9 октадеканска 
киселина; < 3% хептадеканска 
киселина; < 2% еикосанска 
киселина; < 1% пентадеканска 
киселина

JECFA

08.016

tetradekanska киселина 544-63-8 113 16 Најмање 94%; секундарни 
састојци: 2 –4% хексадеканска 
киселина;
1 –3% додеканска киселина

JECFA

08.017 l-jabučna киселина 6915-15-7 619 17 JECFA
08.018 vinska киселина 133-37-9 621 18 JECFA
08.019 pirogrožđana киселина 127-17-3 936 19 EFSA
08.021 benzoeva киселина 65-85-0 850 21 EFSA
08.022 cimetna киселина 621-82-9 657 22 EFSA
08.023 4-oksovalerijanska киселина 123-76-2 606 23 JECFA
08.024 jantarna киселина 110-15-6 24 CoE
08.025 fumarna киселина 110-17-8 618 25 JECFA
08.026 adipinska киселина 124-04-9 623 26 JECFA
08.028 heptanska киселина 111-14-8 96 28 JECFA
08.029 nonanska киселина 112-05-0 102 29 JECFA
08.031 2-metilvalerijanska киселина 97-61-0 261 31 JECFA
08.032 3-fenilpropionska киселина 501-52-0 646 32 EFSA
08.033 prop-1-en-1,2,3-trikarboksilna киселина 499-12-7 627 33 JECFA
08.034 cikloheksiloctena киселина 5292-21-7 965 34 EFSA
08.035 2-metilheksanska киселина 4536-23-6 265 582 JECFA

08.036

citronelna киселина 502-47-6 1221 616 Најмање 90%; секундарни 
састојци: 5 –8% цитронелал, 
цитронелил, нерил, и геранил 
ацетат естери
и други терпени присутни у 
природи

EFSA

08.037 2-oksoglutarna киселина 328-50-7 634 653 JECFA
08.038 feniloctena киселина 103-82-2 1007 672 EFSA
08.039 undec-10-enska киселина 112-38-9 331 689 JECFA
08.040 4-hidroksibenzoeva киселина 99-96-7 957 693 EFSA

08.041

oktadeka-9,12-dienska киселина 60-33-3 332 694 44 –46% линоленска киселина; 
18 –20% линолеинска киселина; 
22 –25% стеаринска и олеинска 
киселина; 7 –8% палмитинска 
киселина

JECFA

08.042 undekanska киселина 112-37-8 108 696 JECFA
08.043 vanilinska киселина 121-34-6 959 697 EFSA

08.044
(2E),4-dimetilpent-2-enska киселина 21016-46-6 1211 744 Најмање 92%; секундарни 

састојак: 5 –7% 4-метил-2-
метиленевалерична киселина.

EFSA

08.045 2-etilbuterna киселина 88-09-5 257 2001 JECFA
08.046 2-metilbuterna киселина 116-53-0 255 2002 JECFA
08.047 2-metilheptanska киселина 1188-02-9 1212 2003 EFSA
08.048 pent-4-enska киселина 591-80-0 314 2004 JECFA
08.049 fenoksioctena киселина 122-59-8 1026 2005 EFSA
08.050 heks-3-enska киселина 4219-24-3 317 2256 JECFA
08.051 3-metil-2-oksobuterna киселина 759-05-7 631 2262 JECFA
08.052 4-metil-2-oksovalerijanska киселина 816-66-0 633 2263 JECFA
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08.053 malonska киселина 141-82-2 2264 EFSA
08.054 heks-2(trans)-enska киселина 13419-69-7 1361 11777 EFSA
08.055 2-metil-2-pentenska киселина 3142-72-1 1210 11680 EFSA
08.056 3-metilvalerijanska киселина 105-43-1 262 10149 JECFA
08.057 4-metilvalerijanska киселина 646-07-1 264 10150 JECFA
08.058 2-metilpent-3-enska киселина 37674-63-8 347 10147 JECFA
08.059 2-metilpent-4-enska киселина 1575-74-2 355 10148 JECFA
08.060 cikloheksankarboksilna киселина 98-89-5 961 11911 EFSA
08.061 5-metilheksanska киселина 628-46-6 266 10142 JECFA
08.062 4-metilnonanska киселина 45019-28-1 274 11925 JECFA
08.063 4-metiloktanska киселина 54947-74-9 271 11926 JECFA
08.064 (2E)-metilkrotonska киселина 80-59-1 1205 10168 EFSA
08.065 dec-9-enska киселина 14436-32-9 328 10090 JECFA
08.066 2-oksobuterna киселина 600-18-0 589 JECFA
08.067 1,2,5,6-tetrahidrokuminska киселина 71298-42-5 976 EFSA
08.068 dec-(5- i 6)-enska киселина 72881-27-7 327 JECFA
08.070 3-metilkrotonska киселина 541-47-9 1204 10138 EFSA
08.071 p-anisinska киселина 100-09-4 883 10077 EFSA
08.072 but-2-enska киселина (cis i trans) 3724-65-0 10080 EFSA
08.073 dec-2-enska киселина 3913-85-7 1372 10087 EFSA
08.074 dec-3-enska киселина 15469-77-9 10088 EFSA
08.075 dec-4-enska киселина 26303-90-2 1287 10089 EFSA
08.076 2,4-dihidroksibenzoeva киселина 89-86-1 908 EFSA
08.078 2-etilheksanska киселина 149-57-5 EFSA
08.079 4-etiloktanska киселина 16493-80-4 1218 EFSA
08.080 galna киселина 149-91-7 10170 EFSA
08.081 geranska киселина 459-80-3 1825 10094 EFSA
08.082 glutarna киселина 110-94-1 EFSA
08.083 hept-2-enska киселина 18999-28-5 10102 EFSA
08.085 (E,E)-heksa-2,4-dienska киселина 110-44-1 1176 EFSA
08.086 3-hidroksi-2-oksopropionska киселина 1113-60-6 635 JECFA

08.087 4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzoeva 
киселина

530-57-4 10111 EFSA

08.088 4-hidroksi-3,5-dimetoksicimetna киселина 
(Смеса изомера)

530-59-6 EFSA

08.089 4-hidroksi-3-metocimetna киселина 
(Смеса изомера)

1135-24-6 10113 EFSA

08.090 2-hidroksi-4-metilvalerijanska киселина 498-36-2 10118 EFSA
08.092 3-metoksibenzoeva киселина 586-38-9 882 EFSA
08.093 3- metil-2-oksovalerijanska киселина 39748-49-7 632 10146 JECFA
08.094 4-metildekanska киселина 24323-24-8 EFSA
08.095 8-metildekanska киселина 5601-60-5 EFSA
08.096 3-metilheksanska киселина 3780-58-3 EFSA
08.097 4-metilheksanska киселина 1561-11-1 EFSA
08.099 4-metilpent-2-enska киселина 10321-71-8 1818 EFSA
08.100 4-metilpent-3-enska киселина 504-85-8 EFSA
08.101 non-2-enska киселина 3760-11-0 10153 EFSA
08.102 non-3-enska киселина 4124-88-3 10154 EFSA
08.103 nonanska diкиселина 123-99-9 10079 EFSA
08.107 (E)-pent-2-enska киселина 13991-37-2 1804 10163 EFSA
08.108 2-fenilpropionska киселина 492-37-5 10164 EFSA
08.109 3-fenilpirogrožđana киселина 156-06-9 1478 EFSA
08.112 salicilna киселина 69-72-7 958 10165 EFSA
08.113 dinatrijuma sol jantarne kiseline 150-90-3 EFSA
08.114 2-oktenska киселина 1871-67-6 1805 10156 EFSA
08.115 4-metilheptanska киселина 3302-03-2 EFSA
08.119 2- heksenska киселина 1191-04-4 11777 EFSA
08.120 2-metil-2-butenska киселина 13201-46-2 10168 EFSA
08.123 trans-2-heptenska киселина 10352-88-2 1373 EFSA

08.127 2-(4-metoksifenoksi) propionska киселина 158833-
38-6

EFSA

08.131 cis-2-heptil-ciklopropankarboksilna 
киселина

697290-
76-9

1907 EFSA

08.132 3-hidroksibenzoeva киселина 99-06-9 EFSA
08.133 3,4-dihidroksibenzoeva киселина 99-50-3 EFSA
08.134 4-hidroksi-3-metoksi bademova киселина 55-10-7 EFSA
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08.135 4-(2,2,3-trimetilciklopentil) buterna 
киселина

957136-
80-0

EFSA

09.001 etil acetat 141-78-6 27 191 JECFA
09.002 propil acetat 109-60-4 126 192 JECFA
09.003 izopropil acetat 108-21-4 305 193 JECFA
09.004 butil acetat 123-86-4 127 194 JECFA
09.005 izobutil acetat 110-19-0 137 195 JECFA
09.006 heksil acetat 142-92-7 128 196 JECFA
09.007 oktil acetat 112-14-1 130 197 JECFA
09.008 nonil acetat 143-13-5 131 198 JECFA
09.009 decil acetat 112-17-4 132 199 JECFA
09.010 dodecil acetat 112-66-3 133 200 JECFA

09.011
geranil acetat 105-87-3 58 201 Најмање 90%; секундарни 

састојци: 4 –6% гераниол и 1 –2% 
нерол

JECFA

09.012 citronelil acetat 150-84-5 57 202 Најмање 92%; секундарни 
састојак: 4 –6% цитронелол

JECFA

09.013 linalil acetat 115-95-7 359 203 JECFA
09.014 benzil acetat 140-11-4 23 204 EFSA
09.015 alfa-terpinil acetat 80-26-2 368 205 SCF/CoE
09.016 mentil acetat 16409-45-3 431 206 JECFA
09.017 DL-bornil acetat 76-49-3 1387 207 EFSA
09.018 cinamil acetat 103-54-8 650 208 EFSA
09.019 p-anisil acetat 104-21-2 873 209 EFSA
09.020 eugenil acetat 93-28-7 1531 210 EFSA
09.021 pentil acetat 628-63-7 211 SCF/CoE
09.022 heptil acetat 112-06-1 129 212 JECFA
09.023 metil acetat 79-20-9 125 213 JECFA
09.024 izopentil acetat 123-92-2 43 214 JECFA
09.025 2-etilbutil acetat 10031-87-5 140 215 JECFA
09.026 alfa-pentilcinamil acetat 7493-78-9 677 216 EFSA
09.027 cikloheksil acetat 622-45-7 1093 217 EFSA
09.028 2-cikloheksiletil acetat 21722-83-8 964 218 EFSA
09.029 1,1-dimetil-3-fenilpropil acetat 103-07-1 1460 219 EFSA
09.030 2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenil acetat 93-29-8 1262 220 EFSA
09.031 fenetil acetat 103-45-7 989 221 EFSA
09.032 3-fenilpropil acetat 122-72-5 638 222 EFSA

09.033 rodinil acetat 141-11-7 60 223 Најмање 87%; секундарни 
састојак: 9 –12% родинол

JECFA

09.034
santalil acetat 1323-00-8 985 224 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.035 vanilil acetat 881-68-5 890 225 EFSA
09.036 p-tolil acetat 140-39-6 699 226 EFSA
09.037 etil akrilat 140-88-5 1351 245 EFSA
09.038 metil butirat 623-42-7 149 263 JECFA
09.039 etil butirat 105-54-4 29 264 JECFA
09.040 propil butirat 105-66-8 150 266 JECFA
09.041 izopropil butirat 638-11-9 307 267 JECFA
09.042 butil butirat 109-21-7 151 268 JECFA
09.043 izobutil butirat 539-90-2 158 269 JECFA
09.044 pentil butirat 540-18-1 152 270 JECFA
09.045 heksil butirat 2639-63-6 153 271 JECFA
09.046 oktil butirat 110-39-4 155 272 JECFA
09.047 decil butirat 5454-09-1 156 273 JECFA

09.048

geranil butirat 106-29-6 66 274 Најмање 92%; секундарни 
састојци: 3 –5% гераниол и 1% 
нерол

JECFA

09.049 citronelil butirat 141-16-2 65 275 Најмање 90%; секундарни 
састојак: 6 –8% цитронелол

JECFA

09.050 linalil butirat 78-36-4 361 276 JECFA
09.051 benzil butirat 103-37-7 843 277 EFSA
09.052 terpinil butirat 2153-28-8 370 278 JECFA
09.053 cinamil butirat 103-61-7 652 279 EFSA

09.054
alil butirat 2051-78-7 2 280 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA

09.055 3-metilbutil butirat 106-27-4 45 282 JECFA
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09.057 2-fenilpropil butirat 80866-83-7 1469 285 EFSA
09.058 p-anisil butirat 6963-56-0 875 286 EFSA
09.059 etil dekanoat 110-38-3 35 309 JECFA
09.060 etil heksanoat 123-66-0 31 310 JECFA
09.061 propil heksanoat 626-77-7 161 311 JECFA
09.062 izopropil heksanoat 2311-46-8 308 312 JECFA
09.063 butil heksanoat 626-82-4 162 313 JECFA
09.064 izobutil heksanoat 105-79-3 166 314 JECFA
09.065 pentil heksanoat 540-07-8 163 315 JECFA
09.066 heksil heksanoat 6378-65-0 164 316 JECFA
09.067 geranil heksanoat 10032-02-7 70 317 JECFA
09.068 linalil heksanoat 7779-23-9 364 318 JECFA
09.069 metil heksanoat 106-70-7 1871 319 SCF/CoE
09.070 3-metilbutil heksanoat 2198-61-0 46 320 JECFA
09.071 3-fenilpropil heksanoat 6281-40-9 642 321 EFSA
09.072 etil formijat 109-94-4 26 339 JECFA

09.073 propil formijat 110-74-7 117 340 Најмање 94%; секундарни 
састојак: 4 –6% пропил алкохол

JECFA

09.074 heptil formijat 112-23-2 121 341 Најмање 94%; секундарни 
састојак: 1 –5% хептанал

JECFA

09.075 oktil formijat 112-32-3 122 342 JECFA

09.076
geranil formijat 105-86-2 54 343 Најмање 85%; секундарни 

састојци: 8 –10% гераниол и 2 –4% 
нерол

JECFA

09.077 benzil formijat 104-57-4 841 344 EFSA

09.078 citronelil formijat 105-85-1 53 345 Најмање 90%; секундарни састојак 
5 –10% цитронелол

JECFA

09.079
rodinil formijat 141-09-3 56 346 Најмање 85%; секундарни састојак 

10 –13% родинол
JECFA

09.080 linalil formijat 115-99-1 358 347 Најмање 90%; секундарни 
састојак: 6 –8% линалоол

JECFA

09.081 alfa-terpinil formijat 2153-26-6 367 348 JECFA
09.082 DL-bornil formijat 7492-41-3 1389 349 EFSA
09.083 fenetil formijat 104-62-1 988 350 EFSA
09.084 3-fenilpropil formijat 104-64-3 637 351 EFSA
09.085 cinamil formijat 104-65-4 649 352 EFSA

09.086
2-metil-1-fenil-2-propil formijat 10058-43-2 1654 353 Најмање 93%; секундарни 

састојак: 5 –7% алфа,алфа-
диметилфенетил алкохол

EFSA

09.087 p-anisil formijat 122-91-8 872 354 Најмање 90%; секундарни 
састојак: 8% анисил-алкохол

EFSA

09.088 eugenil formijat 10031-96-6 1530 355 Најмање 94%; секундарни 
састојак: 2 –3% еугенол

EFSA

09.089 izoeugenil formijat 7774-96-1 1261 356 EFSA

09.090

alfa-pentilcinamil formijat 7493-79-0 676 357 Најмање 85%; секундарни 
састојак: 10 –12% алфа-
амилцинамил
-алкохол

EFSA

09.091 butil heptanoat 5454-28-4 169 363 JECFA
09.092 izobutil heptanoat 7779-80-8 172 364 JECFA
09.093 Etil heptanoat 106-30-9 32 365 JECFA
09.094 oktil heptanoat 5132-75-2 171 366 JECFA
09.095 propil heptanoat 7778-87-2 168 367 JECFA
09.096 metil heptanoat 106-73-0 167 368 JECFA

09.097
alil heptanoat 142-19-8 4 369 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA

09.098
pentil heptanoat 7493-82-5 170 370 Најмање 93%; секундарни 

састојак: 4 –7% n-амил 
2-метилхексаноат

JECFA

09.099 etil dodekanoat 106-33-2 37 375 JECFA
09.100 butil dodekanoat 106-18-3 181 376 JECFA

09.101

metil dodekanoat 111-82-0 180 377 Најмање 94%; секундарни 
састојци: 3 –6% метил 
тетрадеканоат; 2 –5% метил 
деканоат; 1 –2% метил 
хексадеканоат

JECFA
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09.102

p tolil dodekanoat 10024-57-4 704 378 Најмање 90%; секундарни 
састојци: 3 –6% p-толил 
тетрадеканоат; 2 –5% p-толил 
деканоат; 1 –2% p-толил 
хексадеканоат

EFSA

09.103 3-metibutil dodekanoat 6309-51-9 182 379 JECFA
09.104 etil tetradekanoat 124-06-1 38 385 JECFA
09.105 izopropil tetradekanoat 110-27-0 311 386 JECFA
09.106 metil tetradekanoat 124-10-7 183 387 JECFA
09.107 etil nonanoat 123-29-5 34 388 JECFA
09.108 metil nonanoat 1731-84-6 179 389 JECFA

09.109
alil nonanoat 7493-72-3 6 390 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA

09.110 3-metilbutil nonanoat 7779-70-6 48 391 JECFA
09.111 etil oktanoat 106-32-1 33 392 JECFA
09.112 pentil oktanoat 638-25-5 174 393 JECFA
09.113 heksil oktanoat 1117-55-1 175 394 JECFA
09.114 oktil oktanoat 2306-88-9 177 395 JECFA
09.115 nonil oktanoat 7786-48-3 178 396 JECFA

09.116
linalil oktanoat 10024-64-3 365 397 Најмање 93%; секундарни 

састојци: 2 –3% линалоол и 2 –3% 
октанска киселина

JECFA

09.117 metil oktanoat 111-11-5 173 398 JECFA
09.118 heptil oktanoat 4265-97-8 176 399 JECFA

09.119
alil oktanoat 4230-97-1 5 400 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA

09.120 3-metilbutil oktanoat 2035-99-6 47 401 JECFA
09.121 etil propionat 105-37-3 28 402 JECFA
09.122 Propil propionat 106-36-5 142 403 JECFA
09.123 izopropil propionat 637-78-5 306 404 JECFA
09.124 butil propionat 590-01-2 143 405 JECFA
09.125 izobutil propionat 540-42-1 148 406 JECFA
09.126 oktil propionat 142-60-9 145 407 JECFA
09.127 decil propionat 5454-19-3 146 408 JECFA

09.128
geranil propionat 105-90-8 62 409 Најмање 92%; секундарни 

састојци: 3 –4% гераниол и 1 –2% 
нерол

JECFA

09.129 citronelil propionat 141-14-0 61 410 Најмање 90%; секундарни 
састојак: 5 –8% цитронелол

JECFA

09.130 linalil propionat 144-39-8 360 411 Најмање 94%; секундарни 
састојак: 2 –5% линалоол

JECFA

09.131 DL-izobornil propionat 2756-56-1 1391 412 EFSA
09.132 benzil propionat 122-63-4 842 413 EFSA
09.133 cinamil propionat 103-56-0 651 414 EFSA
09.134 metil propionat 554-12-1 141 415 JECFA
09.135 pentil propionat 624-54-4 416 SCF/CoE
09.136 3-metilbutil propionat 105-68-0 44 417 JECFA
09.137 fenetil propionat 122-70-3 990 418 EFSA
09.138 3-fenilpropil propionat 122-74-7 639 419 EFSA
09.139 heksil propionat 2445-76-3 144 420 JECFA
09.140 cikloheksil propionat 6222-35-1 1097 421 EFSA
09.141 rodinil propionat 105-89-5 64 422 JECFA
09.142 terpinil propionat 80-27-3 369 423 JECFA
09.143 karvil propionat 97-45-0 383 424 JECFA
09.144 1-fenetil propionat 120-45-6 802 425 EFSA
09.145 p-anisil propionat 7549-33-9 874 426 EFSA

09.146
alil undec-10-enoat 7493-76-7 9 441 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA

09.147 etil valerat 539-82-2 30 465 JECFA
09.148 butil valerat 591-68-4 160 466 JECFA
09.149 pentil valerat 2173-56-0 467 SCF/CoE
09.150 (E)-geranil valerat 10402-47-8 1821 468 EFSA

09.151 citronelil valerat 7540-53-6 69 469 Најмање 85%; секундарни 
састојак: 10 –12% родинол

JECFA

09.152 benzil valerat 10361-39-4 470 EFSA
09.153 DL-bornil valerat 7549-41-9 1392 471 EFSA
09.154 mentil valerat 89-47-4 1852 472 EFSA
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09.156 metil 2-noninoat 111-80-8 1356 479 EFSA
09.157 etil 2-noninoat 10031-92-2 1352 480 EFSA
09.158 metil 2-oktinoat 111-12-6 1357 481 EFSA

09.159 pentil formijat 638-49-3 119 497 Најмање 92%; секундарни 
састојак: 4 –8% n-амилни алкохол

JECFA

09.160 cikloheksil formijat 4351-54-6 1095 498 EFSA
09.161 heksil formijat 629-33-4 120 499 JECFA

09.162 3-metilbutil formijat 110-45-2 42 500 Најмање 92%; секундарни 
састојак: 4 –8% изоамилни алкохол

JECFA

09.163 butil formijat 592-84-7 118 501 JECFA

09.164 izobutil formijat 542-55-2 124 502 Најмање 94%; секундарни 
састојак: 4 –6% изобутил-алкохол

JECFA

09.165 izopropil formijat 625-55-8 304 503 JECFA
09.166 heptil butirat 5870-93-9 154 504 JECFA
09.167 neril butirat 999-40-6 67 505 JECFA
09.168 fenitil butirat 103-52-6 991 506 EFSA
09.169 neril propionat 105-91-9 63 509 JECFA
09.171 cedril acetat 77-54-3 527 EFSA
09.174 2-metoksifenil acetat 613-70-7 718 552 EFSA
09.176 DL-izobornil formijat 1200-67-5 1390 565 EFSA
09.178 1-fenetil acetat 93-92-5 801 573 EFSA
09.179 1-fenetil formijat 7775-38-4 800 574 EFSA
09.180 metil heksadekanoat 112-39-0 581 EFSA
09.181 metil heks-2-enoat 2396-77-2 583 EFSA
09.182 metil valerat 624-24-8 159 588 JECFA
09.185 2-oksopropil acetat 592-20-1 607 SCF/CoE
09.186 sec-butan-3-onil acetat 4906-24-5 406 608 JECFA
09.188 pentil dekanoat 5933-87-9 611 SCF/CoE
09.189 1-fenilpropil butirat 10031-86-4 823 628 EFSA
09.191 etil heks-3-enoat 2396-83-0 335 JECFA
09.192 etil oleat 111-62-6 345 633 JECFA
09.193 etil heksadekanoat 628-97-7 39 634 JECFA
09.194 etil heksa-2,4-dienska киселина 2396-84-1 1178 635 EFSA
09.197 heks-3(cis)-enil acetat 3681-71-8 134 644 JECFA
09.198 izopentil valerat 2050-09-1 648 SCF/CoE
09.200 l-metil-3-fenilpropil acetat 10415-88-0 816 671 EFSA
09.201 fenetil valerat 7460-74-4 673 EFSA
09.202 propil valerat 141-06-0 679 SCF/CoE
09.204 etil oktadeka-9,12-dienoat 544-35-4 711 SCF/CoE
09.205 etil oktadeka-9,12,15-trienoat 1191-41-9 712 SCF/CoE
09.208 butil oleat 142-77-8 741 SCF/CoE
09.209 butil oktanoat 589-75-3 742 SCF/CoE

09.210

etil oktadekanoat 111-61-5 40 745 Најмање 89%; секундарни 
састојци: 6 –7% етил палмитат и 
етил естери других масних
киселина

JECFA

09.211 gliceril tributirat 60-01-5 922 747 EFSA

09.212

neril formijat 2142-94-1 55 2060 Најмање 90%, секундарни 
састојци: 4 –6% гераниол, 
1 –3% нерол и формијат естери 
цитронелола, гераниола и 
родинола

JECFA

09.213 neril acetat 141-12-8 59 2061 JECFA
09.214 undec-10-enil acetat 112-19-6 136 2062 JECFA
09.215 karvil acetat 97-42-7 382 2063 JECFA
09.216 dihidrokarvil acetat 20777-49-5 379 2064 JECFA
09.218 DL-izobornil acetat 125-12-2 1388 2066 EFSA

09.219
1R,2S,5R-izopulegil acetat 57576-09-7 756 2067 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.220 piperonil acetat 326-61-4 894 2068 EFSA
09.225 1,3-nonandiol acetat 1322-17-4 605 2075 JECFA
09.227 1,1-dimetil-2-fenetil acetat 151-05-3 1655 2077 EFSA
09.228 o-tolil acetat 533-18-6 698 2078 EFSA
09.230 cikloheksil butirat 1551-44-6 1094 2082 EFSA
09.231 1-fenetil butirat 3460-44-4 803 2083 EFSA
09.232 1,1-dimetil-2 fenetilbutirat 10094-34-5 1656 2084 EFSA
09.233 alil propionat 2408-20-0 1 2094 JECFA
09.234 metil non-2-enoat 111-79-5 1813 2099 EFSA
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09.235 butil dec-2-enoat 7492-45-7 1348 2100 EFSA
09.236 metil undec-9-enoat 5760-50-9 342 2101 JECFA
09.237 etil undec-10-enoat 692-86-4 343 10634 JECFA
09.238 butil undec-10-enoat 109-42-2 344 2103 JECFA
09.239 metil 2-undecinoat 10522-18-6 1358 2111 EFSA
09.240 heks-3(cis)-enil formijat 33467-73-1 123 2153 JECFA

09.244
alil heksanoat 123-68-2 3 2181 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA

09.246 butil oktadekanoat 123-95-5 184 2189 JECFA

09.247
alil krotonat 20474-93-5 2222 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.248 etil trans-2-butenoat 623-70-1 2244 EFSA
09.249 l-metil-2-fenetil butirat 68922-11-2 814 2276 EFSA
09.250 izobutil valerat 10588-10-0 2303 SCF/CoE
09.251 metil dekanoat 110-42-9 2304 SCF/CoE
09.253 2-izopropil-5-metilfenil acetat 528-79-0 2308 EFSA
09.254 3-oktil acetat 4864-61-3 313 2347 JECFA
09.256 propil nonanoat 6513-03-7 2351 SCF/CoE
09.258 D-pentaacetat glukoze 3891-59-6 EFSA
09.260 etil (E,Z)-deka-2,4-dienoat 3025-30-7 1192 10574 EFSA
09.261 2-fenetil heksanoat 6290-37-5 995 10882 EFSA
09.262 fenetil oktanoat 5457-70-5 996 10884 EFSA
09.263 gliceril tripropionat 139-45-7 921 10657 EFSA
09.264 sec-butan-3-onil butirat 84642-61-5 407 10525 JECFA
09.265 etil okt-4-enoat 34495-71-1 338 10619 JECFA
09.266 heksil-2-butenoat 19089-92-0 1807 10688 EFSA
09.267 metil heks-3-enoat 2396-78-3 334 10801 JECFA
09.268 metil okt-4(cis)-enoat 21063-71-8 337 10834 JECFA
09.269 fenhil acetat 13851-11-1 1399 11769 EFSA
09.270 heks-3-enil butirat 16491-36-4 157 11859 JECFA
09.271 heks-3-enil heksanoat 31501-11-8 165 11779 JECFA

09.273 izobutil krotonat 589-66-2 1206 10706 EFSA
09.274 etil undekanoat 627-90-7 36 10633 JECFA
09.275 hept-3(trans)-enil acetat 1576-77-8 135 10662 JECFA

09.276
okt-2-enil acetat 3913-80-2 1367 11906 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.277
okt-2(trans)-enil butirat 84642-60-4 1368 11907 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.278
p-menta-1,8-dien-7-il -acetat 15111-96-3 975 10742 У категоријама

1, 3, 5, 6, 7, 8, 14.1, 
14.2 i 16

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.280 nonan-1,4-diil diacetat 67715-81-5 609 11927 Најмање 92%; секундарни 
састојак: 5 –8% моноацетата

JECFA

09.281
okt-1-en-3-il acetat 2442-10-6 1836 11716 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.282
okt-1-en-3-il butirat 16491-54-6 1837 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.283 (E)-etil dec-2-enoat 7367-88-6 1814 10577 EFSA
09.284 etil dec-4-enoat 76649-16-6 341 10578 JECFA
09.285 etil okt-2(trans)-enoat 7367-82-0 1812 10617 EFSA
09.286 2-metilbutil acetat 624-41-9 138 10762 JECFA
09.287 propil deka-2,4-dienoat 28316-62-3 10889 EFSA

09.288 4-(4-acetoksifenil)butan-2-on 3572-06-3 731 Најмање 93%; секундарни састојак 
2 –5% орто изомера.

EFSA

09.289 alfa-kamfolen acetat 36789-59-0 969 EFSA
09.290 etil okta-4,7-dienoat 69925-33-3 339 JECFA
09.291 heks-3-enil heks-3-enoat 61444-38-0 336 JECFA

09.292
heksil 2-heksenoat 33855-57-1 1810 Најмање 92%; секундарни 

састојак: 6 –8% хексил транс-3-
хексаноат

EFSA

09.294 2-metilbenzil acetat 17373-93-2 863 Најмање 98% (збир o,m,p-изомера) EFSA
09.298 metil non-3-enoat 13481-87-3 340 JECFA
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09.299
metil okt-2(trans)-enoat 7367-81-9 1811 11800 Најмање 90%; секундарни 

састојак: 5 –6% метил транс-3-
октеноат

EFSA

09.300 metil (E,E)-heksa-2,4-dienska киселина 689-89-4 1177 EFSA
09.301 p-tolil oktanoat 59558-23-5 703 EFSA

09.302
mirtenil acetat 1079-01-2 982 10887 У категоријама 1, 3, 

4.2, 5, 6, 7, 14.1 и 14.2
у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.303
hept-2-enil izovalerat 253596-

70-2
1799 10664 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.304 sec-heptil izovalerat 238757-
71-6

10806 EFSA

09.305
beta-jonil acetat 22030-19-9 1409 10702 Најмање 92%; секундарни 

састојци: 2 –5% сирћетна киселина 
и 1 –2% бета-ионол

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.306 2-metoksicinamil acetat (Смеса изомера) 110823-
66-0

10752 EFSA

09.307 2-metilbutil dodekanoat 93815-53-3 10766 EFSA

09.312
alil heksa-2,4-dienoat 7493-75-6 8 2182 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

09.313 benzil 2-metilbutirat 56423-40-6 10523 EFSA
09.314 benzil krotonat 65416-24-2 EFSA
09.315 benzil dodekanoat 140-25-0 EFSA
09.316 benzil heksanoat 6938-45-0 10521 EFSA
09.317 benzil laktat 2051-96-9 EFSA
09.318 benzil oktanoat 10276-85-4 EFSA
09.319 bornil butirat 13109-70-1 1412 EFSA
09.321 butil 2-metilbut-2(cis)-enoat 7785-64-0 EFSA
09.323 sec-butil acetat 105-46-4 10527 EFSA
09.324 butil but-2-enoat 591-63-9 EFSA
09.325 sec-butil butirat 819-97-6 10528 EFSA
09.326 butil deka-2,4-dienoat 28369-24-6 10529 EFSA
09.327 butil dekanoat 30673-36-0 10530 EFSA
09.328 sec-butil formijat 589-40-2 10532 EFSA
09.329 butil heks-2-enoat 13416-74-5 EFSA

09.330 butil heks-(3E)-enoat 118869-
62-8

EFSA

09.331 butil heksadekanoat 111-06-8 EFSA
09.332 sec-butil heksanoat 820-00-8 10533 EFSA
09.333 sec-butil laktat 18449-60-0 EFSA
09.334 butil nonanoat 50623-57-9 EFSA
09.335 butil okt-2-enoat 57403-32-4 10536 EFSA
09.337 karvakril acetat 6380-28-5 EFSA
09.339 cinamil 2-metilkrotonat (Смеса изомера) 61792-12-9 EFSA

09.340 citronelil 2-metilbut-2-
enoat

24717-85-9 1823 EFSA

09.341 citronelil heksanoat 10580-25-3 EFSA
09.342 ciklogeranil acetat 69842-11-1 EFSA
09.345 diizopentil sukcinat 818-04-2 10555 EFSA
09.346 dibutil malat 6280-99-5 EFSA
09.347 dibutil sukcinat 141-03-7 EFSA
09.348 dietil adipat 141-28-6 EFSA
09.349 dietil citrat 32074-56-9 EFSA
09.350 dietil fumarat 623-91-6 EFSA
09.351 dietil maleat 141-05-9 10551 EFSA
09.352 dietil nonandioat 624-17-9 10549 EFSA
09.353 dietil oksalat 95-92-1 EFSA
09.354 dietil pentandioat 818-38-2 EFSA
09.355 neo-dihidrokarvil acetat 56422-50-5 10859 EFSA
09.356 1,1-dimetiletil propionat 20487-40-5 EFSA
09.358 3,7-dimetiloktil acetat 20780-49-8 10899 EFSA
09.360 etil 2-acetoksipropionat 2985-28-6 EFSA
09.362 etil 2-hidroksi-4-metilbenzoat 60770-00-5 EFSA
09.363 etil 2-metoksibenzoat 7335-26-4 EFSA
09.364 etil 2-fenilpropionat 2510-99-8 EFSA
09.365 etil 3-metilkrotonat 638-10-8 10610 EFSA
09.367 etil 4-hidroksibenzoat 120-47-8 EFSA
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09.368 etil 4-metilpent-3-enoat 6849-18-9 10615 EFSA
09.370 etil dec-9-enoat 67233-91-4 10579 EFSA
09.371 etil deka-2,4,7-trienoat 78417-28-4 1193 10576 EFSA
09.372 etil dodec-2-enoat 28290-90-6 10584 EFSA
09.374 etil hept-2-enoat 54340-72-6 EFSA
09.375 etil metakrilat 97-63-2 EFSA
09.377 etil okt-3-enoat 1117-65-3 1632 10618 EFSA
09.379 etil pent-2-enoat 2445-93-4 10623 EFSA
09.380 etil pentadekanoat 41114-00-5 10622 EFSA
09.381 2-etilheksil acetat 103-09-3 EFSA
09.382 geranil 2-metilbutirat 68705-63-5 1820 EFSA
09.383 geranil 2-metilkrotonat 7785-33-3 1822 11829 EFSA

09.385
hept-2-enil acetat 16939-73-4 1798 10661 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.386 sec-hept-4(cis)-enil acetat 94088-33-2 EFSA
09.387 heptil 2-metilbutirat 50862-12-9 10668 EFSA
09.388 sec-heptil acetat 5921-82-4 10802 EFSA
09.390 heptil heksanoat 6976-72-3 10666 EFSA
09.391 sec-heptil heksanoat 6624-58-4 10805 EFSA
09.392 heptil izovalerat 56423-43-9 10667 EFSA

09.394
E-heks-2-enil acetat 2497-18-9 1355 643 Најмање 90%; секундарни 

састојак: 5 –6% (Z)-2-хексенил 
ацетат

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.395
E-heks-2-enil propionat 53398-80-4 1378 11830 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.396
heks-2-enil butirat 53398-83-7 1375 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.397
heks-2-enil formijat 53398-78-0 1376 11858 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.398
heks-(2E)-enil heksanoat 53398-86-0 1381 Најмање 93%; секундарни 

састојци: 2 –3% хексанојска 
киселина и 2 –3% 2-хексенол

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.399
(2E)-heksenil izovalerat 68698-59-9 1377 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.400
heks-2-enil fenilacetat 68133-78-8 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.401 izopentil acetoacetat 2308-18-1 598 227 JECFA
09.402 etil acetoacetat 141-97-9 595 240 JECFA
09.403 butil acetoacetat 591-60-6 596 241 JECFA
09.404 izobutil acetoacetat 7779-75-1 597 242 JECFA
09.405 geranil acetoacetat 10032-00-5 599 243 JECFA
09.406 benzil 3-oksobutirat 5396-89-4 848 244 EFSA
09.407 2-fenetil-3 metilkrotonat 42078-65-9 998 246 EFSA
09.408 izobutil 2-metilbut-2(cis)-enoat 7779-81-9 1213 247 EFSA
09.409 etil 2-metilbutrat 7452-79-1 206 265 JECFA

09.410
alil 2-etilbutirat 7493-69-8 11 281 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

09.411
alil cikloheksanbutirat 7493-65-4 14 283 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

09.412 metil izobutirat 547-63-7 185 287 JECFA
09.413 etil izobutirat 97-62-1 186 288 JECFA
09.414 propil izobutirat 644-49-5 187 289 JECFA
09.415 izopropil izobutirat 617-50-5 309 290 JECFA
09.416 butil izobutirat 97-87-0 188 291 JECFA
09.417 izobutil izobutirat 97-85-8 194 292 JECFA
09.418 pentil izobutirat 2445-72-9 293 EFSA
09.419 izopentil izobutirat 2050-01-3 49 294 JECFA
09.420 heptil izobutirat 2349-13-5 190 295 JECFA

09.421 citronelil izobutirat 97-89-2 71 296 Најмање 92%; секундарни 
састојак: 3 –5% цитронелол

JECFA

09.423 linalil izobutirat 78-35-3 362 298 JECFA

09.424
neril izobutirat 2345-24-6 73 299 Најмање 92%; секундарни 

састојци: 2 –5% нерол и 1 –2% 
гераниол

JECFA



6. јул 2018. Број 52 89
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

09.425 terpinil 2-metilpropionat 7774-65-4 371 300 JECFA
09.426 benzil izobutirat 103-28-6 844 301 EFSA
09.427 fenetil izobutirat 103-48-0 992 302 EFSA
09.428 3-fenilpropil izobutirat 103-58-2 640 303 EFSA
09.429 p-tolil izobutirat 103-93-5 701 304 EFSA
09.430 piperonil izobutirat 5461-08-5 895 305 EFSA
09.431 geranil izobutirat 2345-26-8 72 306 JECFA
09.432 metil 4-metilvalerat 2412-80-8 216 322 JECFA
09.433 etil laktat 97-64-3 931 371 EFSA
09.434 butil laktat 138-22-7 932 372 EFSA
09.435 etil 4-oksovalerat 539-88-8 607 373 JECFA
09.436 butil 4-oksovalerat 2052-15-5 608 374 JECFA
09.439 dietil malat 7554-12-3 620 382 JECFA
09.441 butil etil malonat 17373-84-1 615 384 JECFA
09.442 etil piruvat 617-35-6 938 430 EFSA
09.443 izopentil piruvat 7779-72-8 939 431 EFSA
09.444 dietil sukcinat 123-25-1 617 438 JECFA
09.445 dimetil sukcinat 106-65-0 616 439 JECFA
09.446 dietil tartarat 87-91-2 622 440 JECFA
09.447 etil izovalerat 108-64-5 196 442 JECFA
09.448 propil izovalerat 557-00-6 197 443 JECFA
09.449 butil izovalerat 109-19-3 198 444 JECFA
09.450 izopropil izovalerat 32665-23-9 310 445 JECFA
09.451 oktil izovalerat 7786-58-5 200 446 JECFA
09.452 nonil izovalerat 7786-47-2 201 447 JECFA
09.453 geranil izovalerat 109-20-6 75 448 JECFA
09.454 linalil izovalerat 1118-27-0 363 449 JECFA
09.455 mentil izovalerat 16409-46-4 432 450 JECFA
09.456 DL-bornil izovalerat 76-50-6 1393 451 EFSA
09.457 DL-izobornil izovalerat 7779-73-9 1394 452 EFSA
09.458 benzil izovalerat 103-38-8 845 453 EFSA
09.459 cinamil izovalerat 140-27-2 654 454 EFSA
09.460 citronelil izovalerat 68922-10-1 455 SCF/CoE
09.461 terpinil izovalerat 1142-85-4 372 456 JECFA
09.462 metil izovalerat 556-24-1 195 457 JECFA
09.463 3-metilbutil 3-metilbutirat 659-70-1 50 458 JECFA
09.464 cikloheksil izovalerat 7774-44-9 1096 459 EFSA
09.465 rodinil izovalerat 7778-96-3 77 460 JECFA
09.466 fenetil izovalerat 140-26-1 994 461 EFSA
09.467 3-fenilpropil izovalerat 5452-07-3 641 462 EFSA
09.468 alfa-pentilcinamil izovalerat 7493-80-3 678 463 EFSA

09.469
alil cikloheksanvalerat 7493-68-7 15 474 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

09.470 cinamil izobutirat 103-59-3 653 496 EFSA
09.471 neril izovalerat 3915-83-1 76 508 JECFA
09.472 izobutil izovalerat 589-59-3 203 568 JECFA
09.473 oktil izobutirat 109-15-9 192 593 JECFA

09.474

dibutil sebakat 109-43-3 625 622 Најмање 93%; секундарни 
састојци: 2 –4% бутил естер
C14-, C16-, и C18- масних
 киселина

JECFA

09.475 dietil sebakat 110-40-7 624 623 JECFA

09.476 etil 3-fenil-3-oksopropionat 94-02-0 834 627 Најмање 88%; секундарни 
састојак: 7 –9% етил бензоат

EFSA

09.478 heksil izobutirat 2349-07-7 189 646 JECFA
09.480 o-tolil izobutirat 36438-54-7 700 681 EFSA
09.481 dietil karbonat 105-58-8 710 SCF/CoE

09.482
alil cikloheksanacetat 4728-82-9 12 2070 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

09.483
metil 2-metilbutirat 868-57-5 205 2085 Најмање 92%; секундарни 

састојак: 5 –7% 2-метил 
изовалерата

JECFA

09.484 1,1-dimetil-3-fenilpropil izobutirat 10031-71-7 1461 2086 EFSA
09.485 2-fenilpropil izobutirat 65813-53-8 1470 2087 EFSA
09.486 1-fenetil izobutirat 7775-39-5 804 2088 EFSA
09.487 2-fenoksietil izobutirat 103-60-6 1028 2089 EFSA
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број Хемијски назив CAS број JECFA 
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CoE 
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Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

09.488 etil cikloheksanpropionat 10094-36-7 966 2095 EFSA

09.489
alil izovalerat 2835-39-4 7 2098 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

09.490 dietil malonat 105-53-3 614 2106 JECFA
09.491 butil O-butirillaktat 7492-70-8 935 2107 EFSA

09.492
alil cikloheksanheksanoat 7493-66-5 16 2180 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

09.493
alil 2-metilkrotonat 7493-71-2 10 2183 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

09.494 benzil 2-metilkrotonat 37526-88-8 846 2184 EFSA
09.495 etil 2-metilkrotonat 5837-78-5 1824 2185 EFSA
09.496 fenetil 2-metilkrotonat 55719-85-2 997 2186 EFSA

09.498
alil cikloheksanpropionat 2705-87-5 13 2223 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

09.499 pentil izovalerat 25415-62-7 2224 EFSA
09.501 etil 2-acetil-3-fenilpropionat 620-79-1 835 2241 EFSA
09.502 etil butiril laktat 71662-27-6 2242 EFSA
09.505 heks-3-enil izovalerat 10032-11-8 202 2344 JECFA
09.506 heks-3-enil 2-metilbutirat 10094-41-4 211 2345 JECFA
09.507 heksil 2-metilbutirat 10032-15-2 208 4132 JECFA
09.508 benzil 2,3-dimetilkrotonat 7492-69-5 847 11868 EFSA
09.509 1-metil-1-fenetil izobutirat 7774-60-9 1657 11828 EFSA
09.510 etil akonitat 1321-30-8 628 11845 JECFA
09.511 tributil acetilcitrat 77-90-7 630 JECFA
09.512 trietil citrat 77-93-0 629 11762 JECFA
09.513 izopropil 2-metilkrotonat 1733-25-1 312 10733 JECFA
09.514 etil 2,4-dioksoheksanoat 13246-52-1 603 11903 JECFA
09.515 geranil 2-etilbutirat 73019-14-4 78 11667 JECFA

09.516
2-metilbutil 2-metilbutirat 2445-78-5 212 10773 Најмање 90%; секундарни 

састојак: 5 –7% 2-метилбутил 
3-метилбутират

JECFA

09.517 metil citronelat 2270-60-2 354 10781 JECFA
09.518 4-metilfenil izovalerat 55066-56-3 702 10545 EFSA
09.519 butil 2-metilbutirat 15706-73-7 207 10534 JECFA
09.520 metil 3-okso-2-pentil-1-ciklopentilacetat 24851-98-7 10785 EFSA

09.521

metil 3-okso-2-pent-2-enil-1-
cikclopentilacetat

39924-52-2 1400 10821 Смеса изомера: транс-транс 
изомер: 2 –8%, транс-цис изомер: 
84 –92%, цис-цис изомер:3 –8%. 
Збир трију главних врхова: 
98 –100%

EFSA

09.522 etil 3-hidroksibutirat 5405-41-4 594 10596 JECFA
09.523 dodecil izobutirat 6624-71-1 193 10563 JECFA
09.524 etil 2-metilpent-3-enoat 1617-23-8 350 10612 JECFA

09.525
maltil-izobutirat 65416-14-0 1482 10739 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.526 etil 2-metilvalerat 39255-32-8 214 10616 JECFA
09.527 etil 2-metilpent-4-enoat 53399-81-8 351 10613 JECFA
09.528 trans-3-heptenil izobutirat 191 10663 JECFA
09.529 heksil izovalerat 10032-13-0 199 10692 JECFA
09.530 izopentil 2-metilbutirat 27625-35-0 51 10721 JECFA
09.531 2-metilbutil izovalerat 2445-77-4 204 10772 JECFA
09.532 metil 3-hidroksiheksanoat 21188-58-9 600 10812 JECFA
09.533 etil brasilat 105-95-3 626 10571 JECFA
09.534 etil cikloheksankarboksilat 3289-28-9 963 11916 EFSA
09.535 etil 3-hidroksiheksanoat 2305-25-1 601 11764 JECFA
09.536 metil cikloheksankarboksilat 4630-82-4 962 11920 EFSA
09.537 oktil 2-metilbutirat 29811-50-5 209 10866 JECFA
09.538 fenetil 2-metilbutirat 24817-51-4 993 10883 EFSA
09.539 okt-3-il 2-metilkrotonat 94133-92-3 448 JECFA
09.540 etil 2-metilpenta-3,4-dienoat 60523-21-9 353 EFSA
09.541 etil 3-metilvalerat 5870-68-8 215 JECFA
09.542 etil 3-oksoheksanoat 3249-68-1 602 JECFA
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09.543

gliceril 5-hidroksidekanoat 26446-31-1 923 10648 Смеса 9 –11% глицерола; 
24 –30% делта-декалактона; 
25 –34% моноглицерида, 
13 –21% диглицерида и 6 –11% 
триглицерида

EFSA

09.544

gliceril 5-hidroksidodekanoat 26446-32-2 924 10649 Смеса 5 –8% глицерола; 
37 –47% делта-додекалактона; 
16 –28% моноглицерида; 11 –19% 
диглицерида и 3 –7% триглицерида

EFSA

09.545 heks-(3Z)-enil laktat 61931-81-5 934 10681 EFSA
09.546 heksil-2-metilpent-(3 i 4)- enoat 58625-95-9 352 JECFA
09.547 izopropil 2-metilbutirat 66576-71-4 210 JECFA
09.548 metil 2-hidroksi-4-metilvalerat 40348-72-9 590 JECFA
09.549 metil 2-metilvalerat 2177-77-7 213 JECFA
09.550 metil 2-okso-3-metilvalerat 3682-42-6 591 JECFA
09.551 L-mentil laktat 59259-38-0 433 JECFA
09.552 glicerid 3-oksodekanske kiseline 91052-69-6 914 10650 EFSA
09.553 glicerid 3-oksododekanske kiseline 91052-70-9 915 10651 EFSA
09.554 glicerid 3-oksoheksadekanske kiseline 91052-71-0 917 10652 EFSA
09.555 glicerid 3-oksoheksanske kiseline 91052-72-1 910 10653 EFSA
09.556 glicerid 3-oksooktanske kiseline 91052-68-5 911 10654 EFSA
09.557 glicerid 3-oksotetradekanske kiseline 91052-73-2 916 10655 EFSA
09.558 dimetil malonat 108-59-8 11754 EFSA
09.559 heks-3(cis)-enil 2-metilkrotonat 67883-79-8 1277 EFSA

09.560 heks-3(cis)-enil anisat 121432-
33-5

EFSA

09.561 heks-3(cis)-enil antranilat 65405-76-7 1538 10676 EFSA
09.562 trans-3-heksenil formijat 56922-80-6 EFSA
09.563 heks-3(cis)-enil izobutirat 41519-23-7 1275 11783 EFSA
09.564 heks-3(cis)-enil propionat 33467-74-2 1274 10683 EFSA
09.565 (3Z)-heksenil 2-oksopropionat 68133-76-6 1846 10684 EFSA
09.566 (3Z)-heksenil (E)- but 2-enoat 65405-80-3 1276 EFSA
09.567 heks-(3Z)-enil dekanoat 85554-69-4 EFSA

09.568

(3Z)-heksenil (E)-heksenoat 53398-87-1 1279 Најмање 86%; секундарни 
састојци: 6 –7% 3-хексенил 
3-хексеноат и 4 –5% 1-хексенил 
2-хексеноат

EFSA

09.569 heks-(3Z)-enil oktanoat 61444-41-5 EFSA
09.570 (Z)-heks-3-enil salicilat 65405-77-8 10685 EFSA
09.571 (3Z)-heksenil valerat 35852-46-1 1278 10686 EFSA
09.572 heks-(4Z)-enil acetat 42125-17-7 EFSA

09.573

heksa-2,4-dienil acetat 1516-17-2 1780 10675 Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
у категорији 1  – не 
више од 25 mg/kg,
у категорији 3  – не 
више од 20 mg/kg,
у категорији 4.2  – не 
више од 25 mg/kg,
у категорији 5  – не 
више од 25 mg/kg,
у категорији 6  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 7  – не 
више од 25 mg/kg,
у категорији 12  – не 
више од 10 mg/kg,
у категорији 14.1  – не 
више од 20 mg/kg,
у категорији 14.2  – не 
више од 20 mg/kg,
у категорији 15  – не 
више од 25 mg/kg,
у категорији 16  – не 
више од 25 mg/kg.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.574 heksadec-1-il acetat 629-70-9 EFSA
09.575 (3Z)-heksenil heptanoat 61444-39-1 EFSA
09.578 heksil (E)-but-2-enoat 1617-25-0 10688 EFSA
09.579 heksil dodekanoat 34316-64-8 EFSA
09.580 heksil laktat 20279-51-0 EFSA
09.581 heksil salicilat 6259-76-3 10695 EFSA
09.582 heksil tetradekanoat 42231-99-2 EFSA
09.583 heksil valerat 1117-59-5 10696 EFSA
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09.584 izobornil izobutirat 85586-67-0 1863 EFSA
09.585 izobutil 2-metilbutirat 2445-67-2 10710 EFSA
09.586 izobutil 2-metilprop-2-enoat 97-86-9 EFSA
09.587 izobutil dekanoat 30673-38-2 10707 EFSA
09.588 izobutil dodekanoat 37811-72-6 10708 EFSA
09.589 izobutil heksadekanoat 110-34-9 10715 EFSA
09.590 izobutil laktat 585-24-0 10709 EFSA
09.592 izobutil oktadekanoat 646-13-9 EFSA
09.593 izobutil oktanoat 5461-06-3 10714 EFSA
09.594 izobutil tetradekanoat 25263-97-2 10712 EFSA
09.596 izopentil-(Z)-but-2-enoat 10482-55-0 EFSA
09.598 izopentil dekanoat 2306-91-4 EFSA
09.599 izopentil heptanoat 109-25-1 10719 EFSA
09.600 izopentil heksadekanoat 81974-61-0 10723 EFSA
09.601 izopentil laktat 19329-89-6 10720 EFSA
09.602 izopentil tetradekanoat 62488-24-8 10722 EFSA
09.603 izopropil krotonat 6284-46-4 10729 EFSA
09.604 izopropil dekanoat 2311-59-3 10730 EFSA
09.605 izopropil dodekanoat 10233-13-3 EFSA
09.606 izopropil heksadekanoat 142-91-6 10732 EFSA
09.608 izopropil oktanoat 5458-59-3 10731 EFSA
09.609 izopropil valerat 18362-97-5 EFSA
09.611 4-izopropilbenzil acetat 59230-57-8 EFSA
09.612 lavandulil acetat 25905-14-0 EFSA
09.614 linalil valerat 10471-96-2 10738 EFSA
09.615 p-ment-1 en-9-il-acetat 28839-13-6 972 10748 EFSA
09.616 mono-ment-3-il sukcinat 77341-67-4 447 JECFA
09.617 p-mentan-8-il acetat 58985-18-5 EFSA
09.618 mentil formijat 2230-90-2 10751 EFSA
09.619 (1R,2S,5R)-mentil heksanoat 6070-16-2 EFSA
09.620 mentil fenilacetat 1154-92-3 EFSA
09.621 (1R,2S,5R) mentil salicilat 89-46-3 EFSA
09.623 metil 2,4-dihidroksi-3,6-dimetilbenzoat 4707-47-5 EFSA
09.624 metil 2-metilkrotonat 6622-76-0 EFSA
09.625 metil 2-metilpent-3(E)-enoat 33603-30-4 EFSA
09.626 metil 2-oksopropionat 600-22-6 10848 EFSA
09.629 metil 3-acetoksiheksanoat 21188-60-3 10755 EFSA
09.631 metil 4-metilbenzoat 99-75-2 EFSA
09.632 metil 5-acetoksiheksanoat 35234-22-1 1719 10756 EFSA

09.633 metil 5-hidroksidekanoat 101853-
47-8

EFSA

09.634 metil acetoacetat 105-45-3 EFSA
09.636 metil krotonat 623-43-8 EFSA
09.637 metil dec-2-enoat 2482-39-5 11799 EFSA
09.638 metil dec-(4Z)-enoat 7367-83-1 10784 EFSA

09.639
metil (E,Z)-deka-2,4-dienoat 4493-42-9 1191 Најмање 93%; секундарни 

састојак: 2 –5% (E,E) метил 
2,4-декадиеноат

EFSA

09.640 metil deka-4,8-dienoat 1191-03-3 10782 EFSA
09.641 metil dodec-(2E)-enoat 6208-91-9 10792 EFSA
09.642 metil formijat 107-31-3 10795 EFSA
09.643 metil geranat 1189-09-9 10797 EFSA
09.644 (S)-metil laktat 27871-49-4 EFSA

09.645

Смеса metil-linoleata i metil-linolenata 346 713, 
714

44 –46% метил линоленат; 18 –20% 
метил линолеат; 22 –25% метил 
стеарат и метил олеат; 7 –8% метил 
палмитат

SCF/CoE/
JECFA

09.647 metil metakrilat 80-62-6 1834 EFSA
09.648 metil N,N-dimetilantranilat 10072-05-6 1551 EFSA
09.649 metil N-acetilantranilat 2719-08-6 1550 EFSA
09.650 metil N-formilantranilat 41270-80-8 1549 EFSA
09.651 metil oktadekanoat 112-61-8 10849 EFSA
09.652 metil oleat 112-62-9 10836 EFSA
09.655 3-metilbut-3-enil acetat 5205-07-2 1269 EFSA
09.656 3-metilbut-3-enil benzoat 5205-12-9 EFSA
09.657 1-metilbutil acetat 626-38-0 1146 10761 EFSA
09.658 1-metilbutil butirat 60415-61-4 1142 10763 EFSA
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09.659 2-metilbutil butirat 51115-64-1 EFSA
09.660 2-metilbutil dekanoat 68067-33-4 10765 EFSA
09.661 2-metilbutil formijat 35073-27-9 EFSA
09.662 2-metilbutil heksanoat 2601-13-0 10768 EFSA
09.663 2-metilbutil izobutirat 2445-69-4 10770 EFSA
09.664 2-metilbutil oktanoat 67121-39-5 10776 EFSA
09.665 2-metilbutil propionat 2438-20-2 10778 EFSA
09.666 2-metilbutil tetradekanoat 93805-23-3 10774 EFSA
09.670 mirtanil acetat 29021-36-1 EFSA
09.671 (3S,6Z)-nerolidil acetat 56001-43-5 10862 EFSA
09.672 non-(3Z)-enil acetat 13049-88-2 EFSA
09.673 non-(6Z)-enil acetat 76238-22-7 EFSA

09.674 (E,Z)-3,6-nonadien-1-ol, acetat 211323-
05-6

1285 EFSA

09.676 sec-oktil acetat 2051-50-5 10799 EFSA
09.677 oktil heksanoat 4887-30-3 10865 EFSA

09.678
pent-2-enil heksanoat 74298-89-8 1795 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.679 pentil 2-metilbutirat 68039-26-9 10875 EFSA
09.680 pentil 2-metilizokrotonat 7785-63-9 EFSA
09.681 pentil dodekanoat 5350-03-8 EFSA
09.682 pentil heksadekanoat 31148-31-9 EFSA
09.683 pentil laktat 6382-06-5 EFSA
09.684 (E)-2-feniletil 2-butenoat 68141-20-8 10880 EFSA
09.685 2-fenetil dekanoat 61810-55-7 10881 EFSA

09.686 fenetil laktat 155449-
46-0

EFSA

09.687 2-fenoksietil butirat 23511-70-8 EFSA
09.688 fenil acetat 122-79-2 734 10878 EFSA
09.689 fenil salicilat 118-55-8 736 11814 EFSA
09.690 3-fenilpropil butirat 7402-29-1 EFSA
09.691 fitil acetat 10236-16-5 1833 EFSA
09.692 prenil acetat 1191-16-8 1827 11796 EFSA
09.693 prenil benzoat 5205-11-8 EFSA
09.694 prenil formijat 68480-28-4 1826 EFSA
09.695 prenil izobutirat 76649-23-5 1828 EFSA
09.696 prenil salicilat 68555-58-8 EFSA
09.698 propil 2-metilbutirat 37064-20-3 10891 EFSA
09.699 propil krotonat 10352-87-1 EFSA
09.700 propil dekanoat 30673-60-0 EFSA

09.701
alil fenoksiacetat 7493-74-5 18 228 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

09.702 propil fenilacetat 4606-15-9 1010 229 EFSA
09.703 oktil fenilacetat 122-45-2 1017 230 EFSA
09.704 (2E)-geranil fenilacetat 102-22-7 1020 231 EFSA
09.705 benzil fenilacetat 102-16-9 849 232 EFSA
09.706 anisil fenilacetat 102-17-0 876 233 EFSA
09.707 fenetil fenilacetat 102-20-5 999 234 EFSA
09.708 cinamil fenilacetat 7492-65-1 655 235 EFSA
09.709 p-tolil fenilacetat 101-94-0 705 236 EFSA
09.710 izoeugenil fenilacetat 120-24-1 1263 237 EFSA
09.711 gvajacil fenilacetat 4112-89-4 719 238 EFSA

09.712
santalil fenilacetat 1323-75-7 1022 239 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.713 metil 4-metoksibenzoat 121-98-2 884 248 EFSA
09.714 etil 4-metoksibenzoat 94-30-4 885 249 EFSA
09.715 metil antranilat 134-20-3 1534 250 EFSA
09.716 etil antranilat 87-25-2 1535 251 EFSA
09.717 butil antranilat 7756-96-9 1536 252 EFSA
09.718 izobutil antranilat 7779-77-3 1537 253 EFSA

09.719
alil antranilat 7493-63-2 20 254 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

09.721 linalil antranilat 7149-26-0 1540 256 EFSA
09.722 cikloheksil antranilat 7779-16-0 1541 257 EFSA
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09.723 fenetil antranilat 133-18-6 1543 258 EFSA
09.724 alfa-terpinil antranilat 14481-52-8 1542 259 EFSA
09.725 metil benzoat 93-58-3 851 260 EFSA
09.726 etil benzoat 93-89-0 852 261 EFSA
09.727 benzil benzoat 120-51-4 24 262 EFSA
09.728 etil 4-fenilbutirat 10031-93-3 1458 307 EFSA
09.729 metil 4-fenilbutirat 2046-17-5 1464 308 EFSA
09.730 etil cinamat 103-36-6 659 323 EFSA
09.731 propil cinamat 7778-83-8 660 324 EFSA
09.732 izopropil cinamat 7780-06-5 661 325 EFSA
09.733 butil cinamat 538-65-8 663 326 EFSA
09.734 izobutil cinamat 122-67-8 664 327 EFSA
09.735 pentil cinamat (Смеса изомера) 3487-99-8 328 EFSA
09.736 linalil cinamat 78-37-5 668 329 EFSA
09.737 (S)-terpinil cinamat 10024-56-3 669 330 EFSA
09.738 benzil cinamat 103-41-3 670 331 EFSA
09.739 cinamil cinamat 122-69-0 673 332 EFSA
09.740 metil cinamat 103-26-4 658 333 EFSA

09.741
alil cinamat 1866-31-5 19 334 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

09.742 izopentil cinamat 7779-65-9 665 335 EFSA
09.743 fenetil cinamat 103-53-7 671 336 EFSA
09.744 cikloheksil cinamat 7779-17-1 667 337 EFSA
09.745 3-fenilpropil cinamat 122-68-9 672 338 EFSA
09.746 metil 3-fenilpropionat 103-25-3 643 427 EFSA
09.747 etil 3-fenilpropionat 2021-28-5 644 429 EFSA
09.748 etil salicilat 118-61-6 900 432 EFSA
09.749 metil salicilat 119-36-8 899 433 EFSA
09.750 izobutil salicilat 87-19-4 902 434 EFSA
09.751 izopentil salicilat 87-20-7 903 435 EFSA
09.752 benzil salicilat 118-58-1 904 436 EFSA
09.753 fenetil salicilat 87-22-9 905 437 EFSA

09.755
izopentil benzoat 94-46-2 857 562 65 –68% 3-метилбутил бензоат; 

30 –35% 2-метилбутил бензоат; 
1 –5% н-пентил бензоат

EFSA

09.756 izobornil fenilacetat 94022-06-7 566 EFSA
09.757 izobutil benzoat 120-50-3 856 567 EFSA
09.758 metil p-tert-butilfenilacetat 3549-23-3 1025 577 EFSA
09.761 pentil fenilacetat 5137-52-0 612 EFSA
09.762 pentil salicilat 2050-08-0 613 EFSA
09.763 butil salicilat 2052-14-4 901 614 EFSA
09.764 etil N-etilantranilat 38446-21-8 1547 629 EFSA
09.765 etil N-metilantranilat 35472-56-1 1546 632 EFSA
09.766 eugenil benzoat 531-26-0 1533 636 EFSA
09.767 geranil benzoat 94-48-4 860 639 EFSA
09.768 heksil benzoat 6789-88-4 854 645 EFSA
09.769 izobutil N-metilantranilat 65505-24-0 1548 649 EFSA
09.770 izopropil benzoat 939-48-0 855 652 EFSA
09.771 linalil benzoat 126-64-7 859 654 EFSA
09.772 linalil fenilacetat 7143-69-3 1019 655 EFSA
09.774 fenetil benzoat 94-47-3 667 EFSA
09.776 propil benzoat 2315-68-6 853 677 EFSA
09.779 butil benzoat 136-60-7 740 EFSA
09.780 cinamil benzoat 5320-75-2 760 743 EFSA
09.781 metil N-metilantranilat 85-91-6 1545 756 EFSA
09.782 heptil cinamat 10032-08-3 666 2104 EFSA
09.783 metil fenilacetat 101-41-7 1008 2155 EFSA
09.784 etil fenilacetat 101-97-3 1009 2156 EFSA
09.785 citronelil fenilacetat 139-70-8 1021 2157 EFSA
09.786 izopropil fenilacetat 4861-85-2 1011 2158 EFSA
09.787 butil fenilacetat 122-43-0 1012 2159 EFSA
09.788 izobutil fenilacetat 102-13-6 1013 2160 EFSA
09.789 3-metilbutil fenilacetat 102-19-2 1014 2161 62 –64% n-амил; 33 –36% изоамил EFSA

09.790
alil fenilacetat 1797-74-6 17 2162 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA
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FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

09.791 (3S)-rodinil fenilacetat 10486-14-3 1018 2163 EFSA
09.796 metil 2-metoksibenzoat 606-45-1 880 2192 EFSA
09.797 etil (p-toliloksi)acetat 67028-40-4 1027 2243 EFSA
09.798 etil vanilat 617-05-0 2302 EFSA
09.799 metil vanilat 3943-74-6 2305 EFSA
09.801 2-naftil antranilat 63449-68-3 1544 11862 EFSA
09.802 etil 2-etil 3-fenilpropionat 2983-36-0 1475 10587 EFSA
09.803 propilen glikol dibenzoat 19224-26-1 862 10890 EFSA
09.804 heksil fenilacetat 5421-17-0 1015 10694 EFSA
09.805 heks-3-enil fenilacetat 42436-07-7 1016 10682 EFSA

09.806 (Z)-heks-3-enil benzoat 25152-85-6 858 11778 93 –97% цис-хексенил бензоат; 
1 –2% транс-3-хексенил бензоат

EFSA

09.807 o-tolil salicilat 617-01-6 907 EFSA
09.808 gvajil acetat 134-28-1 10659 EFSA

09.811 vanilin izobutirat 20665-85-4 891 EFSA
09.812 gliceril tribenzoat 614-33-5 861 10656 EFSA
09.813 propil dodekanoat 3681-78-5 EFSA
09.814 propil heksadekanoat 2239-78-3 10893 EFSA
09.815 propil laktat 616-09-1 EFSA
09.816 propil oktanoat 624-13-5 10892 EFSA
09.818 3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trienil acetat 29548-30-9 1831 EFSA
09.819 3,5,5-trimetilheksil acetat 58430-94-7 EFSA
09.820 undecil acetat 1731-81-3 10906 EFSA

09.822 izo-propenil acetat 108-22-5 1835 EFSA
09.824 etil 2-acetilbutirat 607-97-6 EFSA
09.825 pentil benzoat 2049-96-9 2307 EFSA
09.829 etil cikloheksil acetat 5452-75-5 218 EFSA
09.830 terpineol acetat 8007-35-0 368 205 JECFA
09.831 etil 3,7-dimetil-2,6-oktadienoat 13058-12-3 EFSA
09.832 etil 3-acetoheksanoat 21188-61-4 10566 EFSA
09.833 izo-propil 4-oksopentanoat 21884-26-4 EFSA
09.835 benzil dekanoat 42175-41-7 EFSA
09.836 3-fenilpropil benzoat 60045-26-3 EFSA
09.837 3-fenilpropil 3-fenilpropionat 60045-27-4 EFSA
09.838 (3Z)-heksenil metil karbonat 67633-96-9 EFSA
09.839 decil 3-metilbutirat 72928-48-4 EFSA
09.840 propil 2,4-dekadienoat 84788-08-9 1194 10889 EFSA

09.841
2-heksenil.oktanoat 85554-72-9 1796 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.842 l-mentol etilen glikol karbonat 156324-
78-6

443 JECFA

09.843
mentol 1- i 2-propilen glikol karbonat 30304-82-6 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.846 3-heksenil formijat 2315-09-5 1272 2153 EFSA
09.848 (-)-bornil acetat 5655-61-8 1864 EFSA
09.850 etil trans-2-heksenoat 27829-72-7 1808 631 EFSA
09.852 2-metilbutil 2-hidroksibenzoat 51115-63-0 EFSA
09.854 cis-3-heksenil 2-metilbutanoat 53398-85-9 EFSA
09.855 (3E)-heksenil heksanoat 56922-82-8 EFSA

09.858 fenilmetil 2-metil-2- butenoat 67674-41-3 мешавина стереоизомера: 60 –90% 
облика E и 10 –40% облика Z

EFSA

09.862 etil 3-acetoksi oktanoat 85554-66-1 EFSA
09.865 heksil (9Z)-oktadecenoat 20290-84-0 EFSA

09.866
alil valerat 6321-45-5 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.870 karvil 3-metilbutirat 94386-39-7 EFSA
09.871 citronelil dekanoat 72934-06-6 EFSA
09.872 citronelil dodekanoat 72934-07-7 EFSA

09.874 di(2-metilbutil) malat 253596-
99-5

EFSA

09.878 eugenil izovalerat 61114-24-7 1532 EFSA

09.880 (Z)-hept-4-en-2-il butanoat 94088-12-7 EFSA
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FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

09.884 heks-3-enil 2-etilbutirat 233666-
04-1

EFSA

09.885 heks-3-enil heksadekanoat 233666-
03-0

EFSA

09.888 izobornil 2-metilbutirat 94200-10-9 1869 EFSA

09.893 2-izopropil-5-metilfenil formijat 406700-
80-9

EFSA

09.894 2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenil 
3-metilbutirat

61114-23-6 EFSA

09.895 4-metoksibenzil-2-metilpropionat 71172-26-4 EFSA
09.897 3-metilbut-3-en-1-il butirat 54702-13-5 EFSA
09.898 3-metilbut-3-en-1-il heksanoat 53655-22-4 EFSA

09.916 etil 3-hidroksioktanoat 7367-90-0 10603 EFSA
09.917 4-pentenil acetat 1576-85-8 1270 EFSA
09.918 cis-4-decenil acetat 67452-27-1 1288 EFSA

09.919 etil 3-acetoksi-2-
metilbutirat

139564-
43-5

1718 EFSA

09.921 etil 5-heksenoat 54653-25-7 1273 EFSA
09.922 (4Z)-etilheptenoat 39924-27-1 1281 EFSA
09.923 hept-2-il butirat 39026-94-3 1144 EFSA
09.924 3-heptil acetat (Смеса R i S) 5921-83-5 1143 EFSA
09.925 nonan-3-il acetat 60826-15-5 1145 EFSA
09.926 oktan-3-il formijat 84434-65-1 EFSA

09.927 rodinil butirat 141-15-1 68 Најмање 85%; секундарни 
састојак: 10 –13% родинол

JECFA

09.928 (3E)-heksenil acetat 3681-82-1 EFSA

09.929 L-monomentil glutarat 220621-
22-7

EFSA

09.930 cikloheksil, 2-metilen-5-(1-metiletenil) 
acetat

71660-03-2 1098 EFSA

09.931 2,6-dimetil-2,5,7-oktatrien-1-ol acetat 999999-
91-4

1226 EFSA

09.932
(5Z)-oktenilpropionat 196109-

18-9
1282 Најмање 93%; секундарни 

састојци: 2 –3% (E)-5-октенил 
пропионат и 0,5 –1% (З)-5-октенола

EFSA

09.933 etil vanilin izobutirat 188417-
26-7

953 EFSA

09.934 metil (5Z)-oktenoat 41654-15-3 1630 EFSA

09.935 dimentil glutarat 406179-
71-3

EFSA

09.936 4,8-dimetil-3,7-nonadien-2-il acetat 91418-25-6 1847 EFSA
09.937 metil (3Z)-heksenoat 13894-62-7 1624 EFSA
09.938 6-metil-5-hepten-2-il acetat 19162-00-6 1838 EFSA
09.939 etil (3Z)-heksenoat 64187-83-3 1626 EFSA
09.940 rodinil izobutirat 138-23-8 74 592 JECFA
09.942 2-metilbutil-3-metil-2-butenoat 97890-13-6 EFSA
09.943 gvajakol propionat 7598-60-9 EFSA
09.944 gvajakol butirat 4112-92-9 EFSA

09.945 gvajakol izobutirat 723759-
62-4

EFSA

09.946 dihidrogalangal acetat 129319-
15-9

EFSA

09.947
(E,Z)-2,6-nonadienil acetat 68555-65-7 1188 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

09.948
(2E)-2-nonenil acetat 30418-89-4 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

09.949 L-mentil (S)-3-hidroksibutirat 115869-
76-6

EFSA

09.950 Z-5-oktenil acetat 71978-00-2 EFSA
09.951 bis(2-etilheksil)adipat (dioktil adipat) 123-79-5 1968 EFSA
10.001 nonano-1,4-lakton 104-61-0 229 178 JECFA
10.002 undekano-1,4-lakton 104-67-6 233 179 JECFA
10.003 heksadec-6-eno-1,16-lakton 7779-50-2 240 180 JECFA
10.004 pentadekano-1,15-lakton 106-02-5 239 181 JECFA
10.005 3-propilidenftalid 17369-59-4 1168 494 EFSA
10.006 butiro-1,4-lakton 96-48-0 219 615 JECFA
10.007 dekano-1,5-lakton 705-86-2 232 621 JECFA
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број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

10.008 dodekano-1,5-lakton 713-95-1 236 624 JECFA
10.009 dodec-6-eno-1,4-lakton 18679-18-0 249 625 JECFA
10.010 heksano-1,5-lakton 823-22-3 224 641 JECFA
10.011 undekano-1,5-lakton 710-04-3 234 688 JECFA
10.012 5-metilfuran-2(3H)-on 591-12-8 221 731 JECFA
10.013 pentano-1,4-lakton 108-29-2 220 757 JECFA
10.014 nonano-1,5-lakton 3301-94-8 230 2194 JECFA
10.015 oktano-1,5-lakton 698-76-0 228 2195 JECFA
10.016 tetradekano-1,5-lakton 2721-22-4 238 2196 JECFA
10.017 dekano-1,4-lakton 706-14-9 231 2230 JECFA
10.018 4-butiloktano-1,4-lakton 7774-47-2 227 2231 JECFA
10.019 dodekano-1,4-lakton 2305-05-7 235 2240 JECFA
10.020 heptano-1,4-lakton 105-21-5 225 2253 JECFA
10.021 heksano-1,4-lakton 695-06-7 223 2254 JECFA
10.022 oktano-1,4-lakton 104-50-7 226 2274 JECFA

10.023
5-etil-3-hidroksi-4-metilfuran-2(5H)-on 698-10-2 222 2300 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

10.024 3-butilidenftalid 551-08-6 1170 10083 EFSA
10.025 3-butilftalid 6066-49-5 1169 10084 EFSA
10.026 3-heptildihidro-5-metil-2(3H)-furanon 40923-64-6 244 10953 JECFA

10.027

3,7-dimetiloktano-1,6-lakton 499-54-7 237 11833 Најмање 90%; секундарни 
састојак: 5 –6% 6-хидрокси-3,7-
диметил-2-октенска киселина 
лактон

JECFA

10.028 dodekano-1,6-lakton 16429-21-3 242 JECFA
10.029 dekano-1,6-lakton 5579-78-2 241 JECFA

10.030
3-hidroksi-4,5-dimetilfuran-2(5H)-on 28664-35-9 243 11834 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

10.031 6-pentil-2H-piran-2-on 27593-23-3 245 10967 EFSA
10.033 dec-7-eno-1,5-lakton 34686-71-0 247 JECFA

10.034
5,6-dihidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4H)- 
on

80417-97-6 1163 у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

10.035 undec-8-eno-1,5-lakton 68959-28-4 248 JECFA

10.036
5,6,7,7a-tetrahidro-3,6-dimetilbenzofuran-
2(4H)- on

13341-72-5 1162 у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

10.037 5-hidroksi-2-dekanska киселина delta-
lakton

54814-64-1 246 EFSA

10.038 dec-7-eno-1,4-lakton 67114-38-9 EFSA
10.039 cis-dec-7-eno-1,4-lakton 63095-33-0 EFSA
10.040 dec-8-eno-1,5-lakton 32764-98-0 EFSA

10.042

3,4-dimetil-5-pentilidenfuran-2(5H)-on 774-64-1 11873 Најмање 93%; секундарни 
састојак: 1 –2% 3,4-диметил 
5-кетобутерна киселина гама-
лактон

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

10.043
2,7-dimetilokta-5(trans),7-dieno-1,4-lakton 78548-56-8 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

10.044

dodec-2-eno-1,5-lakton 16400-72-9 438 Најмање 88% 6-хептил-5,6-
дихидро-2H-пиран-2-она; 
секундарни састојци: 3 –5% Е-6-(3-
хептенил)-5,6-дихидро
-2H-пиран-2-он и 1 –2% 6-хептил-
3,6-дихидро
-2H-пиран-2-он

EFSA

10.045 heptano-1,5-lakton 3301-90-4 10660 EFSA

10.046
heks-2-eno-1,4-lakton 2407-43-4 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

10.047 heksadekano-1,16-lakton 109-29-5 EFSA
10.048 heksadekano-1,4-lakton 730-46-1 10673 EFSA
10.049 heksadekano-1,5-lakton 7370-44-7 10674 EFSA

10.050 heksahidro-3,6-dimetil-2(3H)-
benzofuranon

92015-65-1 1161 EFSA

10.051 5-heksil-5-metildihidrofuran-2(3H)- on 7011-83-8 250 JECFA
10.052 3-metilnonano-1,4-lakton 33673-62-0 EFSA
10.053 3-metiloktano-l,4-lakton 39212-23-2 437 10535 JECFA
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нa

10.054
non-2-eno-1,4-lakton 21963-26-8 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

10.055 pentano-1,5-lakton 542-28-9 10907 EFSA
10.056 ftalid 87-41-2 EFSA

10.057
3a,4,5,7a-tetrahidro-3,6-dimetilbenzofuran-
2(3H)- on

57743-63-2 у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

10.058 tridekano-1,5-lakton 7370-92-5 10902 EFSA
10.059 heksadec-7-en-1,16-lakton 123-69-3 EFSA

10.060
2-decen-1,4-lakton 2518-53-8 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

10.061 cis-5-heksenildihidro-5-metilfuran-2(3H)-
on

70851-61-5 1159 EFSA

10.063 heksadec-9-en-1,16-lakton 28645-51-4 1991 EFSA

10.066
furan-2(5H)-on у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

10.068 pentadekano-1,14-lakton 32539-85-8 EFSA

10.069
3-etil gama-dekalaton 67663-01-8 1158 Најмање 94% (збир цис и транс 

изомера); секундарни састојак: 
1 –2% хептан-1-ол

EFSA

10.070 4-metil-5-heksen-1,4-olid 1073-11-6 1157 EFSA
10.072 dimetil-3,6-benzo-2(3H)-furanon 65817-24-5 1167 EFSA
10.168 5,6-dimetil-tetrahidro-piran-2-on 10413-18-0 EFSA

10.169

5,6,7,7alfa-tetrahidro-4,4,7alfa-trimetil-2-
(4H)-benzofuranon

15356-74-8 1164 Најмање 90%; секундарни 
састојци: 3 –5% 2,9-диметил 
3,8-деканедион, 3 –5% 4-хидрокси-
5,6-оксо- бета-јонон

EFSA

10.170
5-pentil-3H-furan-2-on 51352-68-2 1989 Смеса 3H- и 5H-изомера (2:1) у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

11.001 3-metilbutilamin 107-85-7 1587 512 EFSA
11.002 izobutilamin 78-81-9 1583 513 EFSA
11.003 butilamin 109-73-9 1582 524 EFSA
11.004 propilamin 107-10-8 1580 601 EFSA
11.005 sec-butilamin 13952-84-6 1584 707 EFSA
11.006 fenetilamin 64-04-0 1589 708 EFSA
11.007 2-(4-hidroksifenil)etilamin 51-67-2 1590 709 EFSA

11.008
2-aminoacetofenon 551-93-9 2041 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

11.009 trimetilamin 75-50-3 1610 10497 EFSA
11.015 etilamin 75-04-7 1579 10477 EFSA
11.016 heksilamin 111-26-2 1588 10478 EFSA
11.017 N-izopentiliden izopentilamin 35448-31-8 1606 EFSA
11.018 izopropilamin 75-31-0 1581 10480 EFSA
11.020 2-metilbutilamin 96-15-1 1586 10484 EFSA
11.021 pentilamin 110-58-7 1585 11734 EFSA
11.023 trietilamin 121-44-8 1611 10496 EFSA
11.025 trimetilamin oksid 1184-78-7 1614 10494 EFSA
11.026 tripropilamin 102-69-2 1612 10495 EFSA
12.001 3-(metiltio)propionaldehid 3268-49-3 466 125 JECFA
12.002 metil 3-(metiltio)propionat 13532-18-8 472 428 JECFA
12.003 metantiol 74-93-1 508 475 JECFA

12.004
aliltiol 870-23-5 521 476 Најмање 75%; секундарни 

састојци: 20 –25% алил дисулфид и 
5 –7% алилсулфид

JECFA

12.005 fenilmetantiol 100-53-8 526 477 JECFA
12.006 dimetil sulfid 75-18-3 452 483 JECFA
12.007 dibutil sulfid 544-40-1 455 484 JECFA

12.008
dialil disulfid 2179-57-9 572 485 Најмање 80%; секундарни 

састојци: 10 –15% алил сулфид и 
5 –7% алил меркаптан

JECFA

12.009

dialil trisulfid 2050-87-5 587 486 Најмање 65%; секундарни 
састојци: 20 –25% алил дисулфид, 
5 –7% алилсулфид и 5 –7% алил 
тетрасулфид

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

JECFA

12.010 butan-1-tiol 109-79-5 511 526 JECFA
12.012 dietil disulfid 110-81-6 1699 533 EFSA
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12.013
dimetil trisulfid 3658-80-8 582 539 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA

12.014 dipropil disulfid 629-19-6 566 540 JECFA
12.015 dipropil sulfid 111-47-7 541 SCF/CoE
12.016 di-izopropil sulfid 625-80-9 542 SCF/CoE
12.017 etantiol 75-08-1 1659 546 EFSA
12.018 S-etil acetotioat 625-60-5 483 11665 JECFA
12.019 metil propil disulfid 2179-60-4 565 585 JECFA

12.020

metil propil trisulfid 17619-36-2 584 586 Најмање 45%; секундарни 
састојци: 25% дипропил 
трисулфид, 12% дипропил 
дисулфид, 14% диметил дисулфид 
и 3% метил пропил сулфид

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

JECFA

12.021 alil propil disulfid 2179-59-1 1700 600 EFSA
12.022 butan-2,3-ditiol 4532-64-3 539 725 JECFA

12.023
dipropil trisulfid 6028-61-1 585 726 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA

12.024 3-merkaptobutan-2-ol 37887-04-0 546 760 JECFA
12.025 alil izotiocijanat 57-06-7 1560 2110 EFSA
12.026 dimetil disulfid 624-92-0 564 2175 JECFA
12.027 2-metilbenzen-1-tiol 137-06-4 528 2272 JECFA
12.028 dicikloheksil disulfid 2550-40-5 575 2320 JECFA
12.029 ciklopentantiol 1679-07-8 516 2321 JECFA
12.030 3-(metiltio)propil izotiocijanat 505-79-3 1564 2326 EFSA
12.031 3-merkaptopentan-2-on 67633-97-0 560 2327 JECFA
12.032 S-metil butantioat 2432-51-1 484 2328 JECFA
12.033 naftalen-2-tiol 91-60-1 531 2330 JECFA
12.034 oktan-1,8-ditiol 1191-62-4 541 2331 JECFA

12.035
2-,3- i 10-merkaptopinan 520 2332 Смеса изомера (око 54% 

10-изомера, око 31% 2-изомер, око 
10% 3-изомер)

JECFA

12.036 3-[(2-merkapto-1-metilpropil)tio]butan-
2-ol

54957-02-7 547 2353 JECFA

12.037
alil metil disulfid 2179-58-0 568 11866 Најмање 90%; секундарни 

састојци: 3 –5% диметил сулфид и 
3 –5% диалил сулфид

JECFA

12.038
8-merkapto-p-mentan-3-on 38462-22-5 561 11789 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

12.039 2-merkaptopropionska киселина 79-42-5 551 11790 JECFA
12.040 2-metiltioacetaldehid 23328-62-3 465 11686 JECFA
12.041 1-(metiltio)butan-2-on 13678-58-5 496 11543 JECFA
12.042 2-(metiltio)fenol 1073-29-6 503 11553 JECFA
12.043 difenil disulfid 882-33-7 578 11757 JECFA

12.044
prop-1-enil propil disulfid 5905-46-4 570 11699 Најмање 92%; секундарни 

састојак: 3 –6% дипропил 
дисулфид

JECFA

12.045
metil alil trisulfid 34135-85-8 586 11867 Најмање 80%; секундарни 

састојци: 10 –12% диметил 
трисулфид и 6 –8% алил трисулфид

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

JECFA

12.046 etil 2-merkaptopropionat 19788-49-9 552 11469 JECFA
12.047 3-merkaptobutan-2-on 40789-98-8 558 11497 JECFA
12.048 2-metilbutan-1-tiol 1878-18-8 515 11509 JECFA
12.049 3-metilbutan-2-tiol 2084-18-6 517 11510 JECFA
12.052 di-(3-oksobutil) sulfid 40790-04-3 502 11441 JECFA
12.053 etil-3-(metiltio)propionat 13327-56-5 476 11476 JECFA
12.054 2-etiltiofenol 4500-58-7 529 11666 JECFA
12.055 4-merkaptobutan-2-on 34619-12-0 559 11498 JECFA
12.056 3-(metiltio)butanal 16630-52-7 467 11687 JECFA
12.057 4-(metiltio)butan-2-on 34047-39-7 497 11688 JECFA
12.058 4-(metiltio)-4-metilpentan-2-on 23550-40-5 500 11551 JECFA
12.059 propil tioacetat 2307-10-0 485 11576 JECFA
12.060 metil 4-(metiltio)butirat 53053-51-3 474 11526 JECFA
12.061 4-(metiltio)butanal 42919-64-2 468 11542 JECFA
12.062 3-(metiltio)propan-1-ol 505-10-2 461 11554 JECFA
12.063 3-(metiltio)heksan-1-ol 51755-66-9 463 11548 JECFA
12.064 tiogeraniol 39067-80-6 524 11583 JECFA
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12.065
2,8-ditianon-4-en-4-karboksaldehid 59902-01-1 471 11904 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

12.066 etan-1,2-ditiol 540-63-6 532 11467 JECFA
12.067 heksan-1,6-ditiol 1191-43-1 540 11486 JECFA
12.068 benzil metil disulfid 699-10-5 577 11508 JECFA
12.069 nonan-1,9-ditiol 3489-28-9 542 11558 JECFA
12.070 propan-1,2-ditiol 814-67-5 536 11564 JECFA
12.071 1-propan-1-tiol 107-03-9 509 11816 JECFA
12.072 butan-1,2-ditiol 16128-68-0 537 11909 JECFA
12.073 butan-1,3-ditiol 24330-52-7 538 11910 JECFA

12.074
dialil polisulfidi 72869-75-1 588 11912 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA

12.075

metil prop-1-enil disulfid 5905-47-5 569 11712 Најмање 90%; секундарни 
састојци: 3 –4% диметил 
дисулфида и 3 –4% ди-1- пропенил 
дисулфида

JECFA

12.076 propan-1,3-ditiol 109-80-8 535 11929 JECFA
12.077 benzil metil sulfid 766-92-7 460 EFSA
12.078 4-(metiltio)butan-1-ol 20582-85-8 462 JECFA

12.079
2-(metiltiometil)but-2-enal 40878-72-6 470 11549 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

12.080 tiofenol 108-98-5 525 11585 JECFA
12.081 dibenzil disulfid 150-60-7 579 JECFA
12.082 2,6-(dimetil)tiofenol 118-72-9 530 JECFA
12.083 etil 3-merkaptopropionat 5466-06-8 553 JECFA
12.084 etil 4-(metiltio)butirat 22014-48-8 477 JECFA

12.085
p-ment-1-en-8-tiol 71159-90-5 523 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

12.086 S-metil 2-metilbutantioat 42075-45-6 486 JECFA

12.087 2-(metiltiometil)-3-fenilpropenal 65887-08-3 505 JECFA
12.088 dialil sulfid 592-88-1 458 11846 EFSA
12.089 etil 3-(metiltio)butirat 480 11475 JECFA
12.096 alil metil sulfid 10152-76-8 11429 EFSA
12.098 alil prop-1-enil disulfid 33368-82-0 11433 EFSA
12.099 alil propil sulfid 27817-67-0 11434 EFSA

12.101 alil tiopropionat 41820-22-8 490 11436 Најмање 83%; секундарни 
састојак: 15 –18% диалил сулфид

JECFA

12.102 benzil izotiocijanat 622-78-6 1562 11863 EFSA
12.103 butan-1,4-ditiol 1191-08-8 EFSA
12.104 butan-2-tiol 513-53-1 EFSA
12.106 S-2-butil 3-metilbutantioat 2432-91-9 EFSA
12.107 butil izotiocijanat 592-82-5 1561 11488 EFSA
12.108 di-izopentil tiomalat 68084-03-7 1672 11454 EFSA
12.109 di-izopropil disulfid 4253-89-8 567 11455 JECFA
12.111 dibutil disufid 629-45-8 EFSA
12.113 dietil sulfid 352-93-2 454 11450 JECFA

12.117 dipentil sulfid 872-10-6 EFSA
12.118 2,4-ditiapentan 1618-26-4 533 JECFA

12.121 etil-2- (metilditio)propionat 23747-43-5 581 11471 JECFA
12.122 etil 2-(metiltio)acetat 4455-13-4 475 JECFA
12.124 etil butil sulfid 638-46-0 EFSA
12.125 etil propantioat 2432-42-0 EFSA
12.126 etil propil disulfid 30453-31-7 1694 11478 EFSA
12.127 etil propil sulfid 4110-50-3 11479 EFSA
12.128 2-etilheksan-1-tiol 7341-17-5 519 JECFA
12.129 3-(etiltio)propan-1-ol 18721-61-4 EFSA
12.130 heptan-1-tiol 1639-09-4 1663 11485 EFSA
12.132 heksan-1-tiol 111-31-9 518 11487 JECFA
12.134 S-izopropil-3-metilbut-2-entioat 34365-79-2 1679 EFSA
12.135 3-merkapto-2-metilpropionska киселина 26473-47-2 EFSA
12.136 3-merkapto-2-oksopropionska киселина 2464-23-5 EFSA
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12.137
3-merkapto-3-metilbutan-1-ol 34300-94-2 544 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

12.138
3-merkapto-3-metilbutil-formijat 50746-10-6 549 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

12.139 2-merkaptoanisol 7217-59-6 1666 11880 EFSA
12.143 1-merkaptopropan-2-on 24653-75-6 557 JECFA

12.145
4-metoksi-2-metilbutan-2-tiol 94087-83-9 548 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

12.146 metil (metiltio)acetat 16630-66-3 1691 11525 EFSA
12.148 S-metil 4-metilpentantioat 61122-71-2 488 JECFA
12.149 S-metil acetotioat 1534-08-3 482 JECFA
12.150 S-metil benzotioat 5925-68-8 504 11505 JECFA
12.151 metil butil disulfid 60779-24-0 EFSA
12.152 metil butil sulfid 628-29-5 EFSA

12.153
metil etil disulfid 20333-39-5 1693 11470 Најмање 80%, секундарни 

састојци: 7 –8% диетил сулфид и 
8 –10% диметил сулфид

EFSA

12.154 metil etil sulfid 624-89-5 453 11474 JECFA

12.155
metil etil trisulfid 31499-71-5 583 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA

12.156 S-metil heksantioat 20756-86-9 489 11515 JECFA
12.157 S-metil izopentantioat 23747-45-7 487 11506 JECFA
12.158 metil 3-metil-2-butenilsulfid 5897-45-0 EFSA

12.161 metil fenil disulfid 14173-25-2 576 11532 JECFA
12.162 metil fenil sulfid 100-68-5 459 11533 EFSA
12.163 metil prop-1-enil sulfid 10152-77-9 11538 EFSA
12.165 S-metil propantioat 5925-75-7 1678 EFSA
12.166 metil propil sulfid 3877-15-4 11541 EFSA
12.168 2-metil-2-(metilditio)-propanal 67952-60-7 580 JECFA

12.169
2-metil-4-oksopentan-2-tiol 19872-52-7 1293 11500 48% 2-метил-4-оксопентан-2-

тиола и 48 –50% 4-метил-3-пентен-
2-она

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

12.170 3-metilbut-2-en-1-tiol 5287-45-6 522 11511 JECFA
12.171 3-metilbutan-1-tiol 541-31-1 513 JECFA
12.173 2-metilpropan-1-tiol 513-44-0 512 11536 JECFA
12.175 metilsulfinilmetan 67-68-5 507 JECFA
12.176 4-(metiltio)-2-oksobuterna киселина 583-92-6 501 JECFA
12.177 8-(metiltio)-p-mentan-3-on 32637-94-8 EFSA
12.178 3-(metiltio)buterna киселина 16630-65-2 EFSA
12.179 2-(metiltio)etan-1-ol 5271-38-5 1297 11545 EFSA
12.180 1-(metiltio)etan-1-tiol 31331-53-0 EFSA
12.181 1-(metiltio)pentan-3-on 66735-69-1 EFSA
12.182 2-(metiltio)propionska киселина 58809-73-7 EFSA
12.183 3-(metiltio)propionska киселина 646-01-5 EFSA
12.187 metiltiometil butirat 74758-93-3 473 JECFA
12.188 metiltiometil heksanoat 74758-91-1 479 JECFA
12.189 S-(metiltiometil) 2-metilpropantioat 77974-85-7 EFSA
12.191 pentan-1-tiol 110-66-7 1662 EFSA
12.192 pentan-2-tiol 2084-19-7 514 JECFA
12.193 fenetil izotiocijanat 2257-09-2 1563 11495 EFSA
12.194 2-feniletan-1-tiol 4410-99-5 527 11561 JECFA
12.195 S-prenil tioacetat 33049-93-3 491 JECFA
12.196 S-prenil tioizobutirat 53626-94-1 EFSA
12.197 propan-2-tiol 75-33-2 510 11565 JECFA
12.198 2,3,5-tritiaheksan 42474-44-2 1299 EFSA
12.200 1,1-bis(etiltio)etan 14252-42-7 EFSA
12.201 8-acetiltio-p-mentanon-3 94293-57-9 506 JECFA
12.203 metiltio-2- (acetiloksi)propionat 74586-09-7 492 JECFA
12.205 merkaptoacetaldehid 4124-63-4 EFSA
12.211 but-1-enil metil sulfid 457 JECFA

12.212 etil-5-(metiltio)valerat 233665-
98-0

1298 EFSA

12.214 izobutil-3-(metiltio)butirat 127931-
21-9

1677 EFSA
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12.217 3-merkaptoheksan-1-ol 545 JECFA
12.218 metil-3-metil-1-butenil disulfid 571 JECFA
12.221 S-prenil tioizopentanoat 75631-91-3 EFSA
12.227 metiltio-2- (propioniloksi)propionat 493 JECFA

12.234

3-merkaptoheksil acetat 136954-
20-6

554 Најмање 82%; секундарни 
састојци: 8% 3-меркаптохексанол 
и 10% 3-ацетилмеркаптохексил 
ацетат

JECFA

12.235
3-merkaptoheksil butirat 136954-

21-7
555 Најмање 90%; секундарни 

састојак: 5 –6% 
3-меркаптохексанола

JECFA

12.236 3-(metiltio)heksil acetat 51755-85-2 481 JECFA
12.237 3-(metiltio)propil acetat 16630-55-0 478 JECFA

12.238 3-merkapto-2-metilpentan-1-ol 227456-
27-1

1291 EFSA

12.239 3-merkapto-2-metilpentanal 227456-
28-2

1292 EFSA

12.240 2,4,6-tritiaheptan 6540-86-9 1684 EFSA

12.241
2-merkapto-2-metilpentan-1-ol 258823-

39-1
1290 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

12.242 metiltiometilmerkaptan 29414-47-9 1675 EFSA
12.243 dimerkaptometan 6725-64-0 1661 EFSA
12.244 1-metiltio-2-propanon 14109-72-9 495 JECFA
12.250 3-merkaptoheksanal 51755-72-7 EFSA

12.251 3-merkaptoheksil heksanoat 136954-
22-8

556 JECFA

12.252
4-merkapto-4-metil-2-pentanol 31539-84-1 1669 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

12.253 amil metil disulfid 72437-68-4 1697 EFSA

12.254
butil etil disulfid 63986-03-8 1698 Најмање 90%, секундарни 

састојци: 2 –3% диетил сулфид и 
5 –6% дибутил сулфид

EFSA

12.255 etil 3-merkaptobutirat 156472-
94-5

1294 EFSA

12.257 etil 4-(acetiltio) butirat 104228-
51-5

1295 EFSA

12.259
1-merkapto-p-mentan-3-on 29725-66-4 1673 Најмање 89%, секундарни 

састојци: 8 –9% пиперитон и 1 –2% 
алфа-терпинеол

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

12.264 4,2-tiopentanone 92585-08-5 1670 EFSA
12.265 (E)-2-metil-1-metiltio-2-buten 89534-74-7 1683 EFSA

12.267 propil-2-merkaptopropionat 19788-50-2 1667 EFSA

12.273 3-(metiltio)heptanal 51755-70-5 1692 Најмање 92%; секундарни 
састојак: 5 –7% (E)-хепт-2-енала

EFSA

12.274

3,6-dietil-1,2,4,5-tetratian i 3,5-dietil-1,2,4-
tritiolan, Смеса у триглицериду биљног 
уља

54644-28-
9, 54717-
12-3

1687 0,18% 3,6-диетил-1,2,4,5-тетратиан
 изомер I + II; 0,05% 3,5-диетил-
1,2,4-тритиолан изомер II; 0,1% 
3,5-диетил-1,2,4-тритиолан изомер
II; 99% триглицерид биљног уљa

EFSA

12.275 alil tioheksanoat 156420-
69-8

1681 EFSA

12.276 (S)-1-metoksi-3-heptantiol 400052-
49-5

1671 EFSA

12.277 3-(metiltio)propil butirat 16630-60-7 EFSA

12.278 3-acetil-merkaptoheksil acetat 136954-
25-1

EFSA

12.279 3-metiltioheksanal 38433-74-8 469 JECFA

12.280
diizopropil trisulfid 5943-34-0 1300 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

12.282 (S)-metil oktantioat 2432-83-9 EFSA
12.283 3-butenil izotiocijanat 3386-97-8 1889 EFSA
12.284 bis(1-merkaptopropil)sulfid 53897-60-2 1709 EFSA
12.285 3-metiltio-2-butanon 53475-15-3 1688 EFSA

12.286 4-metiltio-2-pentanon 143764-
28-7

1689 EFSA

12.287 metil 3-(metiltio)butanoat 207983-
28-6

1690 EFSA
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12.288 heptan-2-tiol 628-00-2 1664 EFSA
12.289 1-feniletilmerkaptan 6263-65-6 1665 EFSA
12.290 metil-3-merkaptobutanoat 54051-19-3 1674 EFSA

12.291 3-merkapto-2-metil-1-butanol 227456-
33-9

1289 EFSA

12.292 heksil 3-merkaptobutanoat 796857-
79-9

1704 EFSA

12.293 etan-1,1-ditiol 69382-62-3 1660 1% раствор етан-1,1-дитиола, 
растварач 95% етанол

EFSA

12.294 izopentil metil disulfid 72437-56-0 1696 EFSA

12.297 3-merkaptoheptil acetat 548774-
80-7

1708 EFSA

12.298

di-(1-propenil)-sulfid (Смеса) 65819-74-
1, 37981-
37-6, 
37981-36-5

EFSA

12.299 3-(metiltio)propil heksanoat 906079-
63-8

EFSA

12.300 1,1-propanditiol 88497-17-0 EFSA

12.301

metil-2-okso-propil disulfid 122861-
78-3

Најмање 90%, секундарни 
састојци: 1-меркаптопропан-
2-он (мање од 8%), 
1,1-дисулфандиилдипропан-
2-он (мање од 5%) и 
1,3-диметилтрисулфан (мање од 
3%)

EFSA

12.302 2-butanol, 4-merkapto-3-metil 33959-27-2 EFSA
12.303 3-pentanetiol 616-31-9 EFSA

12.304
etil-2-merkapto-2-metil propanoat 33441-50-8 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

12.305 2-merkapto-4-heptanol 1006684-
20-3

EFSA

12.306 3-(metiltio)-dekanal 1256932-
15-6

EFSA

13.001 5-metilfurfural 620-02-0 745 119 EFSA
13.002 metil 2-furoat 611-13-2 746 358 EFSA
13.003 propil 2-furoat 615-10-1 747 359 EFSA

13.004
alil 2-furoat 4208-49-5 21 360 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.005 heksil 2-furoat 39251-86-0 749 361 EFSA
13.006 fenetil 2-furoat 7149-32-8 1517 362 EFSA
13.007 2-(3-fenilpropil)tetrahidrofuran 3208-40-0 1441 489 EFSA
13.009 3,4-dihidrokumarin 119-84-6 1171 535 EFSA

13.010
4-hidroksi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-on 3658-77-3 1446 536 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.011 (E)-etil furfurakrilat 623-20-1 545 EFSA
13.012 6-metilkumarin 92-48-8 1172 579 EFSA
13.015 bis-(2,5-dimetil-3-furil) disulfid 28588-73-0 1067 722 EFSA
13.016 bis-(2-metil-3-furil) disulfid 28588-75-2 1066 723 EFSA
13.017 bis-(2-metil-3-furil) tetrasulfid 28588-76-3 1068 724 EFSA
13.018 furfural 98-01-1 450 2014 EFSA
13.019 furfural alkohol 98-00-0 451 2023 EFSA
13.020 tetrahidrofurfuril alkohol 97-99-4 1443 2029 EFSA
13.021 izopentil 4-(2-furan)butirat 7779-66-0 1516 2080 EFSA
13.022 etil 3(2-furil)propionat 10031-90-0 1513 2091 EFSA
13.023 izopentil 3-(2-furan)propionat 7779-67-1 1515 2092 EFSA
13.024 izobutil 3-(2-furil)propionat 105-01-1 1514 2093 EFSA
13.025 pentil 2-furoat 1334-82-3 748 2109 EFSA
13.026 2-furanmetantiol 98-02-2 1072 2202 EFSA
13.027 2-pentil-5- ili 6-keto-1,4-dioksan 65504-96-3 1485 2205 EFSA
13.028 2-butil-5- ili 6-keto-l,4-dioksan 65504-95-2 1484 2206 EFSA

13.031 2-benzofurankarboksaldehid 4265-16-1 751 2247 EFSA
13.032 furfuril izopropil sulfid 1883-78-9 1077 2248 EFSA
13.033 S-furfuril acetotioat 13678-68-7 1074 2250 EFSA

13.034
3-(2-furil)akrilaldehid 623-30-3 1497 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA
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13.037 2-(2-metilprop-1-enil)-4-
metiltetrahidropiran

16409-43-1 1237 2269 EFSA

13.038 2-fenil-3-karbetoksifuran 50626-02-3 752 2309 EFSA
13.039 2,4,5-trimetil-delta-3-oksazolin 22694-96-8 1559 2319 EFSA
13.040 2,5-dimetil-3-tiofuroilfuran 65505-16-0 1071 2323 EFSA
13.041 2,5-dimetil-3- (izopentiltio)furan 55764-28-8 1070 2324 EFSA
13.042 4,5-dihidro-2-metilfuran-3(2H)-on 3188-00-9 1448 2338 EFSA

13.043
furfuriliden-2-butanal 770-27-4 1501 11885 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.044
4-(2-furil)but-3-en-2-on 623-15-4 1511 11838 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.045
1-(2-furil)-propan-2-on 6975-60-6 1508 11837 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.046
3-(2-furil)-2-metilprop-2-enal 874-66-8 1498 11878 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.047 propil-3-(2-furil)akrilat 623-22-3 1518 11842 EFSA
13.048 tetrahidrofurfuril butirat 2217-33-6 1444 11841 EFSA
13.049 tetrahidrofurfuril propionat 637-65-0 1445 11843 EFSA
13.050 difurfuril disulfid 4437-20-1 1081 11480 EFSA
13.051 S-furfuril tioformijat 59020-90-5 1073 11770 EFSA

13.053 metil furfuril sulfid 1438-91-1 1076 11482 EFSA

13.054
2-acetilfuran 1192-62-7 1503 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.055 2-metilfuran-3-tiol 28588-74-1 1060 11678 EFSA

13.057 furfuril izovalerat 13678-60-9 743 10642 EFSA
13.058 3-(5-metil-2-furil) butanal 31704-80-0 1500 10355 EFSA

13.059
2-pentilfuran 3777-69-3 1491 10966 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.060 tetrahidrofurfuril cinamat 65505-25-1 1447 11821 EFSA

13.062 furfuril propionat 623-19-8 740 10646 EFSA
13.063 S-furfuril propantioat 59020-85-8 1075 11484 EFSA
13.064 metil furfuril disulfid 57500-00-2 1078 11513 EFSA
13.065 2-metil-5-(metiltio)furan 13678-59-6 1062 11550 EFSA

13.066
3-acetil-2,5-dimetilfuran 10599-70-9 1506 10921 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.067 furfuril oktanoat 39252-03-4 742 10645 EFSA
13.068 furfuril valerat 36701-01-6 741 10647 EFSA

13.069
2-heptilfuran 3777-71-7 1492 10952 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.070
2-heksanoilfuran 14360-50-0 1512 11180 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.071 2,5-dimetilfuran-3-tiol 55764-23-3 1063 11457 EFSA

13.072 1,5,5,9-tetrametil-13-
oksatriciklo[8.3.0.0.(4,9)]tridekan

3738-00-9 1240 10514 EFSA

13.073 oktil 2-furoat 39251-88-2 750 10864 EFSA
13.074 2,3-dimetilbenzofuran 3782-00-1 1495 11913 EFSA

13.075

2,6-dimetil-3-((2-metil-3-furil)tio)heptan-
4-on

61295-51-0 1086 11915 Најмање 94%; секундарни 
састојак: најмање 1% 2,6-диметил-
2-[(2-метил-3-фурил)тио]-4-
хептанона

EFSA

13.076
6-hidroksidihidroteaspiran 65620-50-0 1648 11917 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.077 3-((2-metil-3-furil)tio)heptan-4-on 61295-41-8 1085 11922 EFSA
13.078 4-((2-metil-3-furil)tio)nonan-5-on 61295-50-9 1087 11923 EFSA
13.079 metil 2-metil-3-furil disulfid 65505-17-1 1064 11924 EFSA
13.082 propil 2-metil-3-furil disulfid 61197-09-9 1065 EFSA

13.083
2-acetil-5-metilfuran 1193-79-9 1504 11038 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA
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13.084
2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanon 27538-09-6 1449 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.085
4-hidroksi-5-metilfuran-3(2H)- on 19322-27-1 1450 11785 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.086 4,5-dihidro-2-metil-3-tioacetoksifuran 26486-14-6 1089 EFSA

13.087
6-acetoksidihidroteaspiran 57893-27-3 1647 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.088 3,6-dihidro-4-rnetil-2-(2-metilprop-1-en-1-
il)-2H-piran

1786-08-9 1235 EFSA

13.089
2,5-dimetil-4-metoksifuran-3(2H)-on 4077-47-8 1451 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.090 2,2-dimetil-5-(1-metilprop-1-enil)
tetrahidrofuran

7416-35-5 1452 10937 EFSA

13.091 4,5-dimetil-2-etiloksazol 53833-30-0 1555 EFSA

13.093 etil 3-(2-furfuriltio)propionat 94278-27-0 1088 EFSA
13.094 2,6,6-trimetil-2-viniltetrahidropiran 7392-19-0 1236 10976 EFSA
13.095 2,5-dietiltetrahidrofuran 41239-48-9 1453 11882 EFSA

13.097
anhidrolinalool oksid (5) 13679-86-2 1455 11944 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.098 teaspiran 36431-72-8 1238 10515 EFSA

13.099
4-acetoksi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-on 4166-20-5 1456 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.101
2-acetil-3,5-dimetilfuran 22940-86-9 1505 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.102 butil 2-furoat 583-33-5 EFSA

13.103
2-butilfuran 4466-24-4 1490 10927 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.105
2-butirilfuran 4208-57-5 1507 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.106
2-decilfuran 83469-85-6 1493 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.108 4,5-dihidro-3-merkapto-2-metilfuran 26486-13-5 EFSA
13.112 4,5-dimetil-2-propiloksazol 53833-32-2 1569 11379 EFSA
13.113 2,5-dimetil-3-(metilditio)furan 61197-06-6 EFSA
13.114 2,5-dimetil-3-(metiltio)furan 63359-63-7 EFSA
13.115 2,4-dimetil-3-oksazolin 77311-02-5 1558 EFSA
13.116 2,5-dimetil-3-tioacetoksifuran 55764-22-2 1523 EFSA

13.117
2,5-dimetil-4-etoksifuran-3(2H)-on 65330-49-6 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.118 2,5-dimetil-4-etiloksazol 30408-61-8 1554 EFSA

13.119
2,5-dimetilfuran-3(2H)-on 14400-67-0 11066 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.120 2,5-dimetiltetrahidrofuran 1003-38-9 EFSA
13.122 etil 2-furoat 614-99-3 10588 EFSA

13.124 etil furfuril sulfid 2024-70-6 EFSA

13.125
2-etil-5-metilfuran 1703-52-2 10942 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.127 furfuril 2-metilbutirat 13678-61-0 10643 EFSA
13.128 furfuril acetat 623-17-6 739 2065 EFSA
13.129 furfuril but-2(E)-enoat 59020-84-7 EFSA
13.130 furfuril butirat 623-21-2 759 638 EFSA
13.132 furfuril heksanoat 39252-02-3 EFSA
13.133 furfuril izobutirat 6270-55-9 10641 EFSA

13.134
1-furfurilpirol 1438-94-4 1310 2317 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.135 1-(2-furfuriltio)propanon 58066-86-7 EFSA
13.136 2-furonska киселина 88-14-2 10098 EFSA
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13.137
3-(2-furil)-2-fenilprop-2-enal 65545-81-5 1502 11928 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.138
1-(2-furil)butan-3-on 699-17-2 1510 11084 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.139 5 –hidroksimetilfurfuraldehid 67-47-0 11112 EFSA
13.140 linalool oksid (5-prstenasti) 1365-19-1 1454 11876 EFSA

13.141 metil (2-furfuriltio)acetat 108499-
33-8

EFSA

13.142 S-metil 2-furantiokarboksilat 13679-61-3 1083 11547 EFSA
13.143 metil 3-(furfuriltio)propionat 94278-26-9 EFSA
13.144 metil 5-metilfurfuril-disulfid 78818-78-7 EFSA
13.145 metil 5-metilfurfuril-sulfid 13679-60-2 11522 EFSA
13.146 metil furfuril-trisulfid 66169-00-4 EFSA

13.148
3-metil-2(3-metilbut-2-
enil)furan

15186-51-3 1494 у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.149 5-metil-2-furanmetantiol 59303-05-8 EFSA

13.150
3-(5-metil-2-furil)prop-2-enal 5555-90-8 1499 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.151
2-metil-3,5- i 6- (furfuriltio)pirazin 65530-53-2 1082 2287 Смеса изомера: 70% 2,3-изомер; 

29% 2,6-изомер; 2,5- изомер у 
траговима

EFSA

13.152 2-metil-3-(metiltio)furan 63012-97-5 1061 EFSA

13.153

2-metil-3-furil tioacetat 55764-25-5 1069 Најмање 92%; секундарни 
састојак: 5 –7% цис- и транс-2-
метил-3-тетрахидрофурантиол 
ацетат

EFSA

13.154 2-metil-4,5-benzo-oksazol 95-21-6 1557 EFSA

13.160
2-metiltetrahidrofuran-3-tiol 57124-87-5 1090 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.161 oktahidrokumarin 4430-31-3 1166 EFSA

13.162
2-oktilfuran 4179-38-8 10965 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.163
2-pentanoilfuran 3194-17-0 1509 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.165 6,7,8,8a-tetrahidro-2,5,5,8a-tetrametil-5H-
1-benzopiran

5552-30-7 1239 EFSA

13.166 tetrahidrofurfuril acetat 637-64-9 1442 2069 EFSA
13.167 (tetrahidrofuril)metil fenilacetat 5421-00-1 EFSA
13.169 trimetiloksazol 20662-84-4 1553 11424 EFSA

13.170 2S-cis-tetrahidro-4-metil-2-(2-metil-1-
propenil)-2H-piran

3033-23-6 EFSA

13.175
4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-on у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.176
furanil butirat 114099-

96-6
1519 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.178 3-[(2-furfuril)ditio]-2-metil-furan 109537-
55-5

1524 EFSA

13.185 3-[(2-furfuril)ditio]-2-butanon 159113-
17-4

EFSA

13.189 linalool oksid(5) acetat 56469-39-7 EFSA
13.190 3-((2-metil-3-furil)tio)-2-butanon 61295-44-1 1525 EFSA

13.193
2,5-dimetiltetrahidro-3-furantiol 26486-21-5 1091 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.194
2,5-dimetiltetrahidro-3-furil tio acetat 252736-

39-3
1092 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

13.195 2-izobutil-4,5-dimetil oksazol 26131-91-9 1556 EFSA

13.196 [(2-furanilmetil)tio]-2-pentanon 180031-
78-1

1084 EFSA

13.197 furfuril propil disulfid 252736-
36-0

1079 EFSA

13.198 3,6-dimetil-2,3,3a,4,5,7a-
heksahidrobenzofuran

70786-44-6 EFSA

13.199 3-[(2-metil-3-furil)tio)-butanal 915971-
43-6

EFSA
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13.200 5-izopropil-2,6-dietil-2-metiltetrahidro-
2H-piran

1120363-
98-5

EFSA

14.001
izokinolin 119-65-3 1303 487 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

14.003
piperin 94-62-2 1600 492 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

JECFA/
EFSA

14.004 3-metilindol 83-34-1 1304 493 EFSA
14.005 2,3-dietilpirazin 15707-24-1 771 534 EFSA
14.006 2-etil-3-metilpirazin 15707-23-0 768 548 EFSA
14.007 indol 120-72-9 1301 560 EFSA
14.010 piperidin 110-89-4 1607 675 EFSA

14.011

kinin hidrohlorid 130-89-2 715 У категоријама 14.1 
i 14.2  – највише 100 
mg/kg
У јаким алкохолним 
пићима - највише 250 
mg/kg
Самостално или 
у комбинацији са 
FL 14.152 и/или FL 
14.155 изражен као 
кининска база

EFSA

14.014 5,7-dihidro-2-metiltieno(3,4-d)pirimidin 36267-71-7 1566 720 EFSA
14.015 5,6,7,8-tetrahidrokinoksalin 34413-35-9 952 721 EFSA
14.017 2-etil-5-metilpirazin 13360-64-0 770 728 EFSA
14.018 2,3,5,6-tetrametilpirazin 1124-11-4 780 734 EFSA
14.019 2,3,5-trimetilpirazin 14667-55-1 774 735 EFSA
14.020 2,5-dimetilpirazin 123-32-0 766 2210 EFSA
14.021 2,6-dimetilpirazin 108-50-9 767 2211 EFSA
14.022 etilpirazin 13925-00-3 762 2213 EFSA
14.024 2-etil-3,5-dimetilpirazin 13925-07-0 776 2245 EFSA

14.025
2,5- ili 6-metoksi-3-metilpirazin 2847-30-5, 

2822-22-6, 
2882-21-5

788 2266 EFSA

14.026 2-izopropil-5-metilpirazin 13925-05-8 772 2268 EFSA
14.027 2-metilpirazin 109-08-0 761 2270 EFSA
14.028 5-metilkinoksalin 13708-12-8 798 2271 EFSA
14.029 1-fenil-(3 ili 5)- propilpirazol 65504-93-0 1568 2277 EFSA
14.030 2-piridin metantiol 2044-73-7 1308 2279 EFSA
14.031 2-pirazinil etantiol 35250-53-4 795 2285 EFSA
14.032 acetilpirazin 22047-25-2 784 2286 EFSA
14.034 pirazinil metil sulfid 21948-70-9 796 2288 EFSA

14.035

2-metil-3,5- ili 6-metiltiopirazin 67952-65-2 797 2290 70 –90% -метилтио-3-
метилпиразина и 10 –30% 
2-метилтио-5 или 6-
метилпиразина

EFSA

14.037 6,7-dihidro-5-metil-5H-ciklopentapirazin 23747-48-0 781 2314 EFSA
14.038 2-acetilpiridin 1122-62-9 1309 2315 EFSA
14.039 3-acetilpridin 350-03-8 1316 2316 EFSA

14.041 pirol 109-97-7 1314 2318 JECFA/
EFSA

14.042
6-metilkinolin 91-62-3 1302 2339 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

14.043 2-izobutil-3-metoksipirazin 24683-00-9 792 11338 EFSA
14.044 2-izobutil-3-metilpirazin 13925-06-9 773 EFSA

14.045
2-acetil-1-etilpirol 39741-41-8 1305 11371 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

14.046
2-acetil-1-metilpirol 932-16-1 1306 11373 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

14.047
2-acetilpirol 1072-83-9 1307 11721 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

14.049 2-acetil-3-etilpirazin 32974-92-8 785 11293 EFSA
14.050 2,3-dimetilpirazin 5910-89-4 765 11323 EFSA
14.053 merkaptometilpirazin 59021-02-2 794 11502 EFSA
14.054 metoksipirazin 3149-28-8 787 11347 EFSA
14.055 2-acetil-3,5-dimetilpirazin 54300-08-2 786 11294 EFSA
14.056 2,3-dietil-5-metilpirazin 18138-04-0 777 11303 EFSA
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FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

14.057 2-izopropil-3-metoksipirazin 25773-40-4 EFSA
14.058 2-izobutilpiridin 6304-24-1 1311 11395 EFSA
14.059 3-izobutilpiridin 14159-61-6 1312 11396 EFSA
14.060 2-pentilpiridin 2294-76-0 1313 11412 EFSA
14.061 3-etilpiridin 536-78-7 1315 11386 EFSA
14.062 2-(sec-butil)-3-metoksipirazin 24168-70-5 791 11300 EFSA
14.064 pirolidin 123-75-1 1609 10491 EFSA
14.065 2,6-dimetilpiridin 108-48-5 1317 11381 EFSA
14.066 5-etil-2-metilpiridin 104-90-5 1318 11385 EFSA

14.067

2-etoksi-3-metilpirazin 32737-14-7 793 11921 најмање 82% 2-етокси-3- 
метилпиразина; секундарни 
састојци: 15% 2 –етокси-5-
метилпиразина (бр.
CAS 67845-34-5) или 2-етокси-6- 
метилпиразина (бр.CAS 53163-
97-6)

EFSA

14.068
2-propionilpirol 1073-26-3 1319 11942 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

14.069 cikcloheksilmetilpirazin 28217-92-7 783 EFSA
14.070 4-acetil-2-metilpirimidin 67860-38-2 1565 EFSA
14.071 metil nikotinat 93-60-7 1320 EFSA
14.072 2-(3-fenilpropil)piridin 2110-18-1 1321 EFSA

14.077

2-etil-(3,5 ili 6)- metoksipirazin (85%) i 
2-metil-(3,5 ili6)-metoksipirazin (13%)

2-Et-3-
MeO: 
25680-58-
4, 2-Et-
5-MeO: 
68039-50-
9, 2-Et-
6-MeO: 
67845-38-
9, 2-Me-
3-MeO: 
2847-30-5, 
2-Me-
5-MeO: 
2882-22-6, 
2-Me-
6-MeO: 
2882-21-5

789 11329 EFSA

14.080 2-acetil-1-pirolin 99583-29-6 1604 EFSA
14.081 5-acetil-2,3-dimetilpirazin 54300-10-6 EFSA
14.082 2-acetil-3-metilpirazin 23787-80-6 950 11296 EFSA
14.083 2-acetil-5-etilpirazin 43108-58-3 EFSA
14.084 2-acetil-5-metilpirazin 22047-27-4 11297 EFSA
14.085 2-acetil-5-metilpirol 6982-72-5 EFSA
14.086 2-acetil-6-etilpirazin 34413-34-8 11295 EFSA
14.087 2-acetil-6-metilpirazin 22047-26-3 11298 EFSA
14.088 1-acetilindol 576-15-8 EFSA
14.089 4-acetilpiridin 1122-54-9 EFSA
14.091 2-butil-3-metilpirazin 15987-00-5 EFSA
14.092 2-butilpiridin 5058-19-5 EFSA
14.093 3-butilpiridin 539-32-2 EFSA
14.095 3,5-dietil-2-metilpirazin 18138-05-1 779 11305 EFSA
14.096 2,5-dietil-3-metilpirazin 32736-91-7 778 11304 EFSA
14.097 2,5-dietilpirazin 13238-84-1 11306 EFSA

14.098 6,7-dihidro-2,3-dimetil-5H-
ciklopentapirazin

38917-63-4 782 11309 EFSA

14.099 6,7-dihidro-5,7-dimetil-5H-
ciklopentapirazin

41330-21-6 EFSA

14.100
3,(5- ili 6-)dimetil-2-etilpirazin 55031-15-7 775 727 Око 50% 2-етил-3,5-

диметилпиразина; око 50% 2-етил-
3,6-диметилпиразина

EFSA

14.101 2,5-dimetil-3-izopropilpirazin 40790-20-3 11318 EFSA

14.102

2,5-dimetil-6,7-dihidro-5H-
ciklopentapirazin

38917-61-
2, 38917-
62-3

Смеса 2,5-диметил-6,7-дихидро-
5H-циклопентапиразина 
(60 –100%) и 3,5-диметил-6,7-
дихидро-5H-циклопентапиразина 
(дo 40%)

EFSA

14.103 2,3-dimetilpiridin 583-61-9 EFSA
14.104 2,4-dimetilpiridin 108-47-4 EFSA
14.105 3,4-dimetilpiridin 583-58-4 EFSA
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FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

14.106 3,5-dimetilpiridin 591-22-0 11382 EFSA
14.108 2,3-dimetilkinoksalin 2379-55-7 EFSA
14.109 2-etoksi-3-metilpirazin 32737-14-7 EFSA
14.110 etil nikotinat 614-18-6 EFSA
14.111 3-etil-2,5-dimetilpirazin 13360-65-1 EFSA
14.112 2-etil-3-metoksipirazin 25680-58-4 EFSA
14.113 5-etil-6,7-dihidro-5H-ciklopentapirazin 52517-53-0 EFSA

14.114
2-etil-6-metilpirazin 13925-03-6 769 11331 95% (збир 2,5- i 2,6-изомера); 

60 –63% 2,5-изомер и 30 –35% 
2,6-изомер

EFSA

14.115 2-etilpiridin 100-71-0 11767 EFSA
14.116 4-etilpiridin 536-75-4 11387 EFSA
14.117 2-heksilpiridin 1129-69-7 EFSA
14.118 2-hidroksipiridin 142-08-5 EFSA
14.120 izopropil nikotinat 553-60-6 EFSA
14.121 2-izopropil-(3,5 ili 6)- metoksipirazin 93905-03-4 790 11344 EFSA
14.122 2-izopropil-3-metiltiopirazin 67952-59-4 11342 EFSA
14.123 izopropilpirazin 29460-90-0 764 11343 EFSA
14.124 2-izopropilpiridin 644-98-4 11400 EFSA
14.125 4-izopropilpiridin 696-30-0 EFSA
14.126 2-metoksi-3-metilpirazin 2847-30-5 EFSA
14.127 2-metoksi-3-propilpirazin 25680-57-3 EFSA
14.128 2-metil-3-metiltiopirazin 2882-20-4 EFSA
14.129 2-metil-3-propilpirazin 15986-80-8 EFSA
14.131 2-metilindol 95-20-5 EFSA
14.133 2-metilpiperidin 109-05-7 1608 EFSA
14.134 2-metilpiridin 109-06-8 11415 EFSA
14.135 3-metilpiridin 108-99-6 11801 EFSA
14.136 4-metilpiridin 108-89-4 11416 EFSA
14.137 1-metilpirolidin 120-94-5 EFSA
14.140 3-pentilpiridin 1802-20-6 EFSA
14.141 piperazin 110-85-0 1615 EFSA
14.142 propilpirazin 18138-03-9 763 11362 EFSA
14.143 3-propilpiridin 4673-31-8 11419 EFSA
14.144 pirazin 290-37-9 951 11363 EFSA

14.148 5,6,7,8-tetrahidro-5 –metilkinoksalin 52517-54-1 EFSA
14.150 2,4,6-trimetilpiridin 108-75-8 EFSA

14.152

kinin sulfat 804-63-7 У категоријама 14.1 
i 14.2  – највише 100 
mg/kg
У јаким алкохолним 
пићима - највише 250 
mg/kg
Самостално или 
у комбинацији са 
FL 14.011 и/или FL 
14.155 изражен као 
кининска база

EFSA

14.155

kinin monohidrohlorid dihidrat 6119-47-7 У категоријама 14.1 
i 14.2  – највише 100 
mg/kg
У јаким алкохолним 
пићима - највише 250 
mg/kg
Самостално или 
у комбинацији са 
FL 14.011 и/или FL 
14.152 изражен као 
кининска база

EFSA

14.161 6,7-dihidro-2,5-dimetil-5H-
ciklopentapirazin

38917-61-2 11310 EFSA

14.164 2-propilpiridin 622-39-9 1322 EFSA
14.167 1-pirolin 5724-81-2 1603 EFSA

14.170 5-etil-2,3-dimetil pirazin 15707-34-3 EFSA
15.001 2-merkaptotiofen 7774-74-5 1052 478 EFSA
15.002 2-metil-5-metoksitiazol 38205-64-0 1057 736 EFSA
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FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
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број
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нa

15.004
5-metil-2-tiofenekarbaldehid 13679-70-4 1050 2203 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

15.005
2,4-dimetil-5-viniltiazol 65505-18-2 1039 2237 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

15.006 2,5-dihidroksi-2,5-dimetil-1,4-ditian 55704-78-4 562 2322 JECFA

15.007

spiro(2,4-ditia-1-metil-8-oksabiciklo[3.3.0]
oktan-3,3’-(1’-oksa-2’-metil)-
ciklopentan) i spiro(2,4-ditia-6-metil-7-
oksabiciklo[3.3.0]oktan-3,3’-(1’-oksa-2-
metil)ciklopentan)

38325-25-6 1296 2325 у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

CoE/JECFA/
EFSA

15.008 2-tienil disulfid 6911-51-9 1053 2333 EFSA
15.009 tritioaceton 828-26-2 543 2334 JECFA
15.010 2-acetil-2-tiazolin 29926-41-8 1759 2335 EFSA
15.011 5-acetil-2,4-dimetiltiazol 38205-60-6 1055 2336 EFSA
15.012 4,5-dihidrotiofen-3(2H)-on 1003-04-9 498 2337 JECFA
15.013 2-izobutiltiazol 18640-74-9 1034 11618 EFSA
15.014 5-(2-hidroksietil)-4-metiltiazol 137-00-8 1031 11621 EFSA
15.015 4-metil-5-(2-acetoksietil)tiazol 656-53-1 1054 11620 EFSA
15.016 benzotiazol 95-16-9 1040 11594 EFSA
15.017 4,5-dimetiltiazol 3581-91-7 1035 11606 EFSA

15.018
4-metil-5-viniltiazol 1759-28-0 1038 11633 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

15.019 2,4,5-trimetiltiazol 13623-11-5 1036 11650 EFSA
15.020 2-acetiltiazol 24295-03-2 1041 11726 EFSA
15.021 2-etoksitiazol 15679-19-3 1056 11611 EFSA
15.022 2-(sec-butil)tiazol 18277-27-5 1033 11598 EFSA
15.023 4,5-dihidro-2-metiltiofen-3(2H)-on 13679-85-1 499 11601 JECFA

15.025 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolan 23654-92-4 573 11883 JECFA
15.026 2-izopropil-4-metiltiazol 15679-13-7 1037 EFSA
15.027 2-propioniltiazol 43039-98-1 1042 EFSA

15.029
2-(sec-butil)-4,5-dimetil-3-tiazolin 65894-82-8 1059 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

15.030
4,5-dimetil-2-etil-3-tiazolin 76788-46-0 1058 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

15.032
4,5-dimetil-2-izobutil-3-tiazolin 65894-83-9 1045 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

15.033 2-etil 4-metiltiazol 15679-12-6 1044 11612 EFSA
15.034 2-metil-1,3-ditiolan 5616-51-3 534 JECFA
15.035 4-metiltiazol 693-95-8 1043 11627 EFSA
15.036 3-metil-1,2,4-tritian 43040-01-3 574 JECFA
15.038 2-acetil-4-metiltiazol 7533-07-5 11589 EFSA
15.039 2-acetil-5-metiltiazol 59303-17-2 EFSA
15.040 2-acetiltiofen 88-15-3 11728 EFSA
15.044 2-butiltiazol 37645-61-7 11597 EFSA
15.045 2-butiltiofen 1455-20-5 EFSA
15.047 3,5-di-izobutil-1,2,4-tritiolan 92900-67-9 EFSA
15.048 3,5-di-izopropil-1,2,4-tritiolan 54934-99-5 EFSA
15.049 3,5-dietil-1,2,4-tritiolan 54644-28-9 1686 EFSA
15.050 2,5-dietil-4-metiltiazol 41981-71-9 EFSA
15.051 2,5-dietil-4-propiltiazol 4276-68-0 EFSA
15.052 2,5-dietiltiazol 15729-76-7 EFSA

15.054 dihidro-2,4,6-trietil-1,3,5(4H)- ditiazin 54717-17-8 Мешавина диастереоизомера 
((R/R), (R/S), (S/R) i (S/S))

EFSA

15.055 [2S-(2a,4a,8ab)] 2,4-dimetil(4H)pirolidino 
[1,2e]-1,3,5-ditiazin

116505-
60-3

1763 EFSA

15.056 3,6-dimetil-1,2,4,5-tetratian 67411-27-2 EFSA
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15.057

4,6-dimetil-2-(1-metiletil)dihidro-1,3,5-
ditiazin

104691-
40-9

Најмање 44% изопропил-4,6-
диметила и 27% 4-изопропил-
2,6-диметила; секундарни 
састојци: најмање 24% 
2,4,6-триметилдихидро-
1,3,5-дитиазин; 6-метил-2,4-
диизопропил-1,3,5-дитиазин; 
4-метил-2,6-диизопропил-1,3,5-
дитиазин; 2,4,6
-триизопропил-дихидро-1,3,5-
дитиазин

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

15.058 4,5-dimetil-2-etiltiazol 873-64-3 EFSA

15.060
2,4-dimetil-3-tiazolin 60755-05-7 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

15.061 2,5-dimetil-4-etiltiazol 32272-57-4 EFSA
15.062 2,4-dimetiltiazol 541-58-2 11605 EFSA
15.063 2,5-dimetiltiazol 4175-66-0 1758 EFSA
15.066 1,4-ditian 505-29-3 456 EFSA
15.067 4-etil-2-metiltiazol 32272-48-3 EFSA
15.068 5-etil-2-metiltiazol 19961-52-5 JECFA
15.069 4-etil-5-metiltiazol 52414-91-2 EFSA
15.071 2-etiltiazol 15679-09-1 EFSA
15.074 5-etiltiofen-2-karbaldehid 36880-33-8 EFSA
15.076 2-heksiltiofen 18794-77-9 1764 11616 EFSA
15.078 2-izobutil-4,5-dimetiltiazol 53498-32-1 11617 EFSA

15.079

2-izobutildihidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditiazin 101517-
87-7

Најмање 64% 2-изобутил-4,6-
диметила и 18% 4-изобутил-2,6-
диметила; секундарни састојци: 
најмање 13% 2,4,6-триметил-1,3,5-
дитиазин; 2,4-диизобутил-6-метил-
1,3,5-дитиазин; 2,6-диметил-4-
бутилдихидро-1,3,5-дитиазин; 
супституирани 1,3,5-тиадиазин

JECFA

15.080 2-izopropil-4,5-dimetiltiazol 53498-30-9 /EFSA
15.081 lentionin 292-46-6 11619 EFSA
15.082 3-merkaptotiofen 7774-73-4 EFSA
15.083 3-metil-1,2,4-tritiolan 51647-38-2 EFSA
15.084 5-metil-2-pentiltiazol 86290-21-3 EFSA
15.085 4-metil-2-propioniltiazol 13679-83-9 11622 EFSA
15.086 2-metil-2-tiazolin 2346-00-1 EFSA
15.087 2-metil-3-merkaptotiofen 2527-76-6 EFSA
15.089 2-metiltiazol 3581-87-1 11626 EFSA
15.093 2-oktiltiofen 880-36-4 EFSA
15.096 2-pentiltiofen 4861-58-9 11634 EFSA
15.097 2-propioniltiofen 13679-75-9 11635 EFSA
15.098 2-propiltiazol 17626-75-4 EFSA
15.103 1,2,4,5-tetratian 291-22-5 EFSA
15.108 2-tiofenemetantiol 6258-63-5 EFSA
15.109 2,4,6-trimetildihidro-1,3,5(4H)-ditiazin 638-17-5 1049 11649 EFSA
15.110 2,4,6-trimetil-1,3,5-tritian 2765-04-0 EFSA
15.111 1,2,4-tritiolan 289-16-7 EFSA

15.113 5,6-dihidro-2,4,6-tris(2-metilpropil)-
4H,1,3,5-ditiazin

74595-94-1 1048 EFSA

15.115 2-izobutil-4-metil tiazol 61323-24-8 EFSA

15.116 2-acetil-4-etiltiazol 233665-
91-3

EFSA

15.118 4-butiltiazol 53833-33-3 EFSA

15.119
2-izobutil-3-tiazolin 39800-92-5 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

15.126 3-(metiltio)-metiltiofen 61675-72-7 1765 EFSA
15.128 2-propionil-2-tiazolin 29926-42-9 1760 EFSA

15.130
5-etil-4-metil-2-(2-metilpropil)-tiazolin 83418-53-5 1761 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

15.131
5-etil-4-metil-2-(2-butil)-tiazolin 83418-54-6 1762 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

15.134
2,5-dihidroksi-1,4-ditian 40018-26-6 550 мешавина диастереоизомера: 

25 –30% (2S,5S i 2R,5R) i 70 –75% 
(2S,5R i 2R,5S)

EFSA
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15.135

etil tialdin 54717-14-5 Најмање 90%, секундарни 
састојци: мање од 5% 3,5- диетил-
1,2,4-тритиолана, мање од 2% 
тиалдина, мање од 3% других 
нечистоћа.

EFSA

16.001 amonijum izovalerat 7563-33-9 1203 464 EFSA
16.002 diamonijum sulfid 12135-76-1 482 EFSA

16.006 N-nonanoil-4-hidroksi-3-
metoksibenzilamid

2444-46-4 1599 590 EFSA

16.007 sumporovodik 7783-06-4 1658 647 EFSA
16.009 amonijak 7664-41-7 739 EFSA

16.012

glicirizinska киселина 1405-86-3 2221 У категоријама 1 i 3  – 
највише 375 mg/kg
У категорији 5  – 
највише 1500 mg/kg
У категорији 5.3  – 
највише 5000 mg/kg
У категорији 7  – 
највише 200 mg/kg
У категорији 8  – 
највише 25 mg/kg
У категорији 9  – 
највише 20 mg/kg
У категорији 14.1  – 
највише 50 mg/kg
У категорији 14.2  – 
највише550 mg/kg

EFSA

16.013 N-etil-2-izopropil-5-Metilcikloheksan 
karboksamid

39711-79-0 1601 2298 EFSA

16.015 etil metilfenilglicidat 77-83-8 1577 6002 EFSA

16.016

kofein 58-08-2 11741 Ограничења када 
се употребљава 
као ароматична 
супстанца:
У категорији 1  – 
највише 70 mg/kg
У категорији 3  – 
највише 70 mg/kg
У категорији 5  – 
највише 100 mg/kg
У категорији 14.1  – 
највише 150 mg/kg

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

16.018 etil 3-fenil-2,3-epoksipropionat 121-39-1 1576 11844 EFSA
16.027 tiamin hidrohlorid 67-03-8 1030 10493 EFSA
16.030 2-metil-4-propil-1,3-oksatian 67715-80-4 464 11540 EFSA

16.032

teobromin 83-67-0 Ограничења када 
се употребљава 
као ароматична 
супстанца:
У категорији 1  – 
највише 70 mg/kg
У категорији 14.1  – 
највише 100 mg/kg

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

16.039 kalijev 2-(1’-etoksi)etoksipropanoat 933 EFSA
16.040 etil 2,3-epoksi-3-metil-3-p-tolilpropionat 74367-97-8 1578 11707 JECFA
16.041 natrijum 2-(4-metoksifenoksi)propionat 13794-15-5 1029 EFSA

16.043
beta-kariofilen epoksid 1139-30-6 1575 10500 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

16.048

amonijum hlorid 12125-02-9 У категоријама 1, 
8, 9, и 15  – највише 
3 g/kg
У категорији 5  – 
quantum satis
У категорији 12  – 
највише 3g/kg, осим 
за замену за со
 40g/kg
У категорији 14.2  – 
највише 25 g/l

EFSA

16.052 1,6-heksalaktam 105-60-2 1594 EFSA
16.053 2-izopropil-N,2,3-trimetilbutanamid 51115-67-4 1595 10459 EFSA
16.055 (R)-(+)-sklareolid 564-20-5 1165 EFSA
16.056 taurin 107-35-7 1435 EFSA
16.058 naringin 10236-47-2 10286 EFSA
16.059 amonijum hidrogen sulfid 12124-99-1 482 EFSA
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FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

16.060

glicirizinska киселина, amonijakalna 53956-04-0 2221 У категорији 1  – 
највише 40 mg/kg
У категорији 3  – 
највише 90 mg/kg
У категорији 5  – 
највише 1500 mg/kg
У категорији 5.3 - 
највише 5000 mg/kg
У категорији 6  – 
највише 45 mg/kg
У категоријама 7 i 13 
 – највише 60 mg/kg
У категорији 9  – 
највише 300 mg/kg
У категорији 11  – 
највише 100 mg/kg
У категорији 12  – 
највише 50 mg/kg
У категоријама 14.1 
i 14.2  – највише 200 
mg/kg
У категорији 15  – 
највише 150 mg/kg

EFSA

16.061

Neohesperidin dihidrohalkon 20702-77-6 Ограничења када 
се употребљава 
као ароматична 
супстанца:
У категоријама 1, 3, 
4.2, 6, 8, 9, 10, 12 и 14 
 – највише 3 mg/kg
У категоријама 2, 5 
и 7  – највише 4 mg/kg
У категорији 15  – 
највише 5 mg/kg

EFSA

16.062 trans-2-metil-4-propil-1,3-oksatian 59324-17-3 EFSA

16.073 natrijum diacetat 126-96-5 EFSA

16.075 etil vanilin beta-D-glukopiranozid 122397-
96-0

892 EFSA

16.080 taninska киселина 72401-53-7 746 EFSA
16.081 oktaacetat saharoza 126-14-7 11819 EFSA

16.083
5,7-dihidroksi-2-(4-hidroksi-3-
metoksifenil)-2,3-dihidro-4H-kromen-4-on 
natrijumova so

462631-
45-4

EFSA

16.087 diantramid B 579-93-1 1552 SCF/CoE
16.088 l-mentilmetiletar 1565-76-0 1415 EFSA
16.089 gvožđe amonijum citrat 1185-57-5 EFSA

16.090 3-(3,4-dimetoksifenil)-N-[2-(3,4-
dimetoksifenil)-etil]-akrilamid

69444-90-2 1777 EFSA

16.091
deka-(2E,4E)-dienska киселина izobutil-
amid

18836-52-7 1598 у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

16.092 (1R,2S,5R)-N,N-dimetil mentil sukcinamid 544714-
08-1

1602 EFSA

EFSA

16.095 ciklopropankarboksamid, N-[(2E)-3,7-
dimetil-2,6-oktadien-1-il]-

744251-
93-2

1779 EFSA

16.096 gvožđe laktat 5905-52-2 EFSA
16.097 hesperetin 520-33-2 EFSA

16.098 N-(1-propilbutil)-1,3-benzodioksol-5-
karboksamid

745047-
51-2

1767 EFSA

16.099 N-(2,4-dimetoksi-benzil)-N’-(2-piridin-2-
il-etil)-oksalamid

745047-
53-4

1768 EFSA

16.100 N1-(2-metoksi-4-metilbenzil)-N2-(2-(5-
metilpiridin-2-il)etil)oksalamid

745047-
94-3

1769 EFSA

16.101 N1-(2-metoksi-4-metilbenzil)-N2-(2-
(piridin-2-il)etil)oksalamid

745047-
97-6

1770 EFSA

16.102 2,3,4,5,6-pentahidroksi-N-(2-hidroksietil)-
heksanamid

686298-
93-1

1772 EFSA

16.103 propanamid, 2-hidroksi-N-(2-hidroksietil) 5422-34-4 1774 EFSA

16.104 2-[(2-hidroksipropanoil)amino]etil 
dihidrogen fosfat

782498-
03-7

1775 EFSA

16.105
(2R,3S,4S,5R)-2-[(2,3,4,5,6-
pentahidroksiheksanoil)amino]etil 
dihidrogen fosfat

791807-
20-0

1773 EFSA

16.107 2-hidroksi-N-[2-(4-hidroksifenil)etil]-
propionamid

781674-
18-8

EFSA
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

16.109 3-(4-hidroksifenil)-1-(2,4,6-
trihidroksifenil)propan-1-on

60-82-2 EFSA

16.110 naringin dihidrohalkon 18916-17-1 EFSA

16.111 glicin, N-[[(1R,2S,5R)-5-metil-2-(1-
metiletil)cikloheksil]karbonil]-, etil ester

68489-14-5 1776 EFSA

16.112 trilobatin 4192-90-9 EFSA

16.113

rebaudiozid A 58543-16-1 Ограничења када 
се употребљава 
као ароматична 
супстанца:
У категоријама 1, 
3, 4.2, 5, 6, 12, 14.1 
и 14.2  – највише 10 
mg/kg

EFSA

16.114 2-pentil-4-propil-1,3-oksatian 59323-81-8 EFSA

16.115
ciklopropankarboksilna киселина 
(2-izopropil-5-metil-cikloheksil)-amid

958660-
02-1

2006 у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

16.116 4-amino-5,6-dimetiltieno[2,3-d]pirimidin-
2(1H)-on

121746-
18-7

EFSA

16.117
N-p-benzenacetonitril-mentankarboksamid 852379-

28-3
2009 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

16.118
N-(2-(piridin-2-il)etil)-3-p-
mentankarboksamid

847565-
09-7

2008 у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

16.119
N-(2-metilcikloheksil)-2,3,4,5,6-
pentafluorobenzamid

1003050-
32-5

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

16.120 4-amino-5,6-dimetiltieno[2,3-d]pirimidin-
2(1H)-on hidrohlorid

1033366-
59-4

EFSA

16.121

spilantol 25394-57-4 Смеса изомера (2E,6Z,8E)-N- 
(2-метилпропил)-2,6,8-
декатриенамида:
74% (2E,6Z,8E)-, 17% (2E,6E,8E)-, 
6% (2E,6E,8Z)-, 1% (2Z,6Z,8E)-, 
0.5% (2E,6E,8E)-, 1% (2Z,6Z,8Z)-
изомер, 1.5% други изомери.

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

16.122 4-metil, 2-propil, 1-3-oksatian 1064678-
08-5

EFSA

16.123 (1R,2S,5R)-N-(4-metoksifenil)-5-metil-2-
(1-metiletil)cikloheksankarboksamid  

68489-09-8 EFSA

EFSA

16.125

(2S,5R)-N-[4-(2-amino-2-oksoetil)
fenil]-5-metil-2-(propan-2-il)
cikloheksankarboksamid

1119711-
29-3

у поступку 
евалуације од 
стране  EFSA

16.126

3-[(4-amino-2,2-dioksido-1H-2,1,3-
benzotiadiazin-5-il)oksi]-2,2-dimetil-N-
propilpropanamid

1093200-
92-0

2082 Ограничења у 
погледу употребе 
као ароматичне 
супстанце:
У категорији 1  – не 
више од 3 mg/kg.
У категорији 3  – не 
више од 5 mg/kg.
У категорији 5  – не 
више од 15 mg/kg.
У категорији 5.3  – не 
више од 30 mg/kg.
У категорији 5.4  – не 
више од 10 mg/kg.
У категорији 6.3  – не 
више од 15 mg/kg.
У категорији 7  – не 
више од 10 mg/kg.
У категорији 12  – не 
више од 10 mg/kg.
У категорији 14.1  – 
не више од 5 mg/kg.
У категорији 16, 
осим производа из 
категорија 1, 3 и 4  – 
не више од 5 mg/kg.

EFSA

17.001 beta-alanin 107-95-9 1418 EFSA
17.002 L-alanin 56-41-7 11729 EFSA
17.003 L-arginin 74-79-3 1438 11890 EFSA
17.005 asparginska киселина 56-84-8 1429 10078 EFSA
17.006 L-cistin 56-89-3 11747 EFSA
17.007 glutamin 56-85-9 1430 EFSA
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FL 
број Хемијски назив CAS број JECFA 

број
CoE 
број

Чистoћa нaвeдeнe супстaнцe 
нajмaњe 95% aкo ниje нaвeдeнo 

другaчиje

Oгрaничeњa 
упoтрeбe Нaпoмeнa Упућивaњe 

нa

17.008 L-histidin 71-00-1 1431 EFSA
17.010 D,L-izoleucin 443-79-8 1422 10127 EFSA
17.012 L-leucin 61-90-5 1423 10482 EFSA
17.013 D,L-lizin 70-54-2 11947 EFSA
17.014 D,L-metionin 59-51-8 1424 569 EFSA

17.015 DL-metilmetioninsulfonijum hlorid 3493-12-7 1427 761 EFSA

17.017 D,L-fenilalanin 150-30-1 1432 10488 EFSA
17.018 L-fenilalanin 63-91-2 1428 10488 EFSA
17.019 L-prolin 147-85-3 1425 10490 EFSA
17.020 D,L-serin 302-84-1 EFSA
17.021 D,L-treonin 80-68-2 EFSA
17.022 L-tirozin 60-18-4 1434 EFSA
17.023 D,L-valin 516-06-3 1426 EFSA
17.024 D,L-alanin 302-72-7 1437 11729 EFSA
17.026 L-lizin 56-87-1 1439 11947 EFSA
17.027 L-metionin 63-68-3 EFSA
17.028 L-valin 72-18-4 EFSA
17.031 L-(+)-lizin monohidrohlorid 657-27-2 11947 EFSA
17.032 L-cistein hidrohlorid 52-89-1 11746 EFSA
17.033 L-cistein 52-90-4 1419 10464 EFSA
17.034 glicin 56-40-6 1421 11771 EFSA
17.035 4-amino-buterna киселина 56-12-2 1771 EFSA
17.036 S-alil-L-cistein 21593-77-1 1710 EFSA

17.037
L-metionilglicin 14486-03-4 у поступку 

евалуације од 
стране  EFSA

EFSA

17.038

gama-glutamil-valil- glicin 38837-70-6 2123 5-оксо-Л-пролил-Л-валил-глицин
(PCA-Val- Gly) i L-алфа-глутамил-
L-vалил-глицин мање од 0,7%, 
L-гама-глутамил-L-валил
-L-валил- глицин мање од 2,0%, 
толуен се не може утврдити 
(граница за утврђивање 10 mg/kg)

Ограничења употребе 
као ароматичне 
супстанце: 
у категорији 1  – не 
више од 50 mg/kg
у категоријама 2 i 5  – 
не више од 60 mg/kg 
у категорији 6.3, 
житарице за доручак, 
 – не више од 160 
mg/kg 
у категорији 7.2  – не 
више од 60 mg/kg 
у категорији 8  – не 
више од 45 mg/kg 
у категорији 12  – не 
више од 160 mg/kg 
у категорији 14.1  – не 
више од 15 mg/kg 
у категорији 15  – не 
више од 160 mg/kg

EFSA

ДЕО Б
Ароматични препарати

ДЕО Г
Термички обрађене ароме

ДЕО Д
Прекурсори арома

ДЕО Е
Остале ароме

ДЕО Ф
Сировине

Дeо Г

Листа одобрених примарних производа арома дима за употребу као таквих у или на храни и/или за производњу деривираних 
арома дима 

Напомена 1.: Максимално дозвољене количине односе се на количине у храни или на храни у стању у каквом се она продаје. Изу-
зетно од овог начела, код осушене и/или концентрисане хране која захтева припрему, максимално дозвољене количине односе се на хра-
ну која је припремљена према упутству за употребу на декларацији, узимајући у обзир најмањи могући фактор разређења. Ако се при-
марни производи користе за производњу деривираних арома дима, максимално дозвољене количине се прилагођавају у складу са тим.
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Напомена 2.: Када се користе комбинације арома дима у или 
на храни, појединачни нивои се пропорционално смањују.

Напомена 3.: Ако је употреба арома дима дозвољена у про-
изводима од меса (категорија хране 8.3.) или у прерађеној риби и 
производима од рибе (категорија хране 9.2.) и та је храна димљена 
коришћењем дозвољених арома дима у комори за димљење реге-
нерисаним димом, поступак се мора проводити у складу с добром 
произвођачком праксом.

Напомена 4.: Присутност ароме дима дозвољена је:
(а) у сложеној храни другачијој од оне која је наведена у Ли-

сти део Г, када је примарни производ дозвољен у једном од састо-
јака сложене хране;

(б) у храни која је намењена искључиво за производњу сло-
жене хране и под условом да је сложена храна у складу с овим 
правилником.

Наведене одредбе не вреде за почетне и прелазне формуле за 
одојчад, прерађену храну на бази жита и осталу храну за одојчад и 
малу децу и храну за одојчад и малу децу за посебне медицинске 
намене, како је дефинисано прописима који ближе уређују област 
дијететских производа.

Категорије хране наведене у овом делу дефинисане су пропи-
сом који ближе уређује област прехрамбених адитива.
Јединствена шифра SF-001
Назив производа Scansmoke PB 1110
Назив носиоца одобрења Azelis Denmark A/S
Адреса носиоца одобрења Lundtoftegaardsvej 95 

2800 Lyngby 
DANSKA

Опис и својства производа 1. Изворне сировине: 
90% буква (Fagus sylvatica), 10% храст (Quercus alba) 
2. Спецификације: 
 – pH: 2,1 –2,9 
 – вода: 47,0 –56,0% 
 – киселина% (изражено као сирћетна киселина): 
8 –12% 
 – карбонатна једињења: 17 –25%
  – феноли (као сирингол, mg/g): 10,5 –20,1 
3. Критеријуми чистоће:
  – олово: < 5,0 mg/kg
  – арсен: < 3,0 mg/kg
  – кадмијум: < 1,0 mg/kg 
 – жива: < 1,0 mg/kg

Услови употребе Категорија хране Максимално 
дозвољена 

количина g/kg
1.7 Сир и производи од сира 2,0
2. Масти и уља и емулзије масти 
и уља

0,002

3. Смрзнути дезерти 0,005
5. Кондиторски производи 0,05
8.2 Полупроизводи од уситњеног 
меса 

2,0

8.3 Производи од  меса 2,0
9.2 Прерађена риба и производи 
рибарства, укључујући мекушце 
и ракове

2,0

9.3 Рибља икра 2,0
12.2 Зачинско биље, зачини и 
додаци јелима

2,3

12.5 Супе и месне супе 0,23
12.6 Сосеви (мајонез, кечап, 
преливи за салату (дресинг) и 
сродни производи

1,0

12.7 Салате и зачињени намази за 
сендвиче

0,23

14.1 Безалкохолна пића (напици) 0,02
14.2 Алкохолна пића, укључујући 
пића из којих је уклоњен алкохол и 
нискоалкохолна пића

0,02

15. Снек производи 2,0
Дан од којег је производ 
одобрен

1. јануара 2014.

Дан до којег је производ 
одобрен

1. јануара 2024.

Јединствена шифра SF-002
Назив производа Zesti Smoke Code 10

Назив носиоца одобрења Mastertaste
Адреса носиоца одобрења Draycott Mills 

Cam 
Dursley 
Gloucestershire GL11 5NA 
UJEDINJENA KRALJEVINA

Опис и својства производа 1. Изворне сировине:
50 –60% орах (Carya ovata), 40 –50% храст (Quercus 
alba) 
2. Спецификације:
 – pH: 2,0 –2,5
 – вода: 62,3 –65,7% 
 – киселина% (изражено као сирћетна киселина): 
10,5 –11% 
 – карбонатна једињења (g/100 ml): 15 –25 
 – феноли (mg/ml): 12 –22
3. Критеријуми чистоће:
  – олово: < 5,0 mg/kg
  – арсен: < 3,0 mg/kg
  – кадмијум: < 1,0 mg/kg 
 – жива: < 1,0 mg/kg

Услови употребе Категорија хране Максимално 
дозвољена 

количина g/kg
1.7 Сир и производи од сира 0,50
1.8 Аналогни производи, 
укључујући белиоце напитака 
(замене за млеко или павлаку)

0,50

4.2 Прерађено воће и поврће 0,30
8.2 Полупроизводи од уситњеног 
меса 

2,5

8.3 Производи од  меса 2,5
9.2 Прерађена риба и производи 
рибарства, укључујући мекушце 
и ракове

2,0

9.3 Рибља икра 2,0
12.2 Зачинско биље, зачини и 
додаци јелима

3,0

12.5 Супе и месне супе 0,30
12.6 Сосеви (мајонез, кечап, 
преливи за салату (дресинг) и 
сродни производи)

1,0

12.9 Беланчевинасти производи 
осим производа категорије 1.8.

1,0

15. Снек производи 3,0
Дан од којег је производ 
одобрен

1. јануара 2014.

Дан до којег је производ 
одобрен

1. јануара 2024.

Јединствена шифра SF-003
Назив производа Smoke concentrate 809045
Назив носиоца одобрења Symrise AG
Адреса носиоца одобрења Mühlenfeldstraße 1 

37603 Holzminden 
NJEMAČKA

Опис и својства производа 1. Изворне сировине:
буква (Fagus sylvatica) 
2. Спецификације: 
 – pH: 2 –3 
 – вода: 5 –15% 
 – киселина% (изражено као сирћетна киселина): 
8 –15%
 – карбонатна једињења: 10 –20% 
 – феноли: 0,2 –0,6% 3. 
Критеријуми чистоће:
  – олово: < 5,0 mg/kg
  – арсен: < 3,0 mg/kg
  – кадмијум: < 1,0 mg/kg 
 – жива: < 1,0 mg/kg

Услови употребе Категорија хране Максимално 
дозвољена 

количина g/kg
1. Млечни производи и сродни 
производи

0,50

4.2 Прерађено воће и поврће 0,30
6.4.5 Пуњења (надеви) за пуњену 
тестенину (равиоли и слично)

1,0

7.1 Хлеб и пецива 0,60
7.2 Фини пекарски производи 0,60
8. Месо 0,60
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9.2 Прерађена риба и производи 
рибарства, укључујући мекушце 
и ракове

0,60

9.3 Рибља икра 0,60
12.2 Зачинско биље, зачини и 
додаци јелима

3,0

12.5 Супе и месне супе 0,60
12.6 Сосеви (мајонез, кечап, 
преливи за салату (дресинг) и 
сродни производи)

4,0

12.7 Салате и зачињени намази за 
сендвиче

1,0

12.9 Беланчевинасти производи 
осим производа категорије 1.8.

1,0

15. Снек производи 3,0
Дан од којег је производ 
одобрен

1. јануара 2014.

Дан до којег је производ 
одобрен

1. јануара 2024.

Јединствена шифра SF-004
Назив производа Scansmoke SEF 7525
Назив носиоца одобрења Azelis Denmark A/S
Адреса носиоца одобрења Lundtoftegaardsvej 

95 2800 Lyngby 
DANSKA

Опис и својства производа 1. Изворне сировине:
35% crveni храст (Quercus rubra), 35% bijeli храст 
(Quercus alba), 10% јавор (Acer saccharum), 10% буква 
(Fagus grandifolia) i 10% орах (Carya ovata).
2. Спецификације: 
 – вода: 0,3  – 0,9 wt %
 – киселина (изражено као сирћетна киселина): 
0,09 –0,25 meq/g
 – карбонатна једињења: 1,2 –3,0 wt %
 – феноли: 8 –12 wt %
3. Критеријуми чистоће:
  – олово: < 5,0 mg/kg
  – арсен: < 3,0 mg/kg
  – кадмијум: < 1,0 mg/kg
 – жива: < 1,0 mg/kg

Услови употребе Категорија хране Максимално 
дозвољена 

количина g/kg
1. Млечни производи и сродни 
производи

0,16

2. Масти и уља и емулзије масти 
и уља

0,05

4.2 Прерађено воће и поврће 0,05
5. Кондиторски производи 0,08
6. Жита и производи од жита 0,05
7.1 Хлеб и пецива 0,08
7.2 Фини пекарски производи 0,08
8. Месо 0,16
9.2 Прерађена риба и производи 
рибарства, укључујући мекушце 
и ракове

0,16

9.3 Рибља икра 0,16
10.2 Прерађена јаја и производи 
од јаја

0,05

12.2 Зачинско биље, зачини и 
додаци јелима

0,18

12.5 Супе и месне супе 0,05
12.6 Сосеви (мајонез, кечап, 
преливи за салату (дресинг) и 
сродни производи)

0,05

12.7 Салате и зачињени намази за 
сендвиче

0,05

12.9 Беланчевинасти производи 
осим производа категорије 1.8.

0,05

14.1 Безалкохолна пића (напици) 0,05
14.2 Алкохолна пића, укључујући 
пића из којих је уклоњен алкохол и 
нискоалкохолна пића

0,05

15. Снек производи 0,08
Дан од којег је производ 
одобрен

1. јануара 2014.

Дан до којег је производ 
одобрен

1. јануара 2024.

Јединствена шифра SF-005
Назив производа SmokEz C-10
Назив носиоца одобрења Red Arrow Products Company LLC
Адреса носиоца одобрења P.O. Box 1537 

633 South 20th street 
Manitowoc, WI 54221- 1537
SAD

Опис и својства производа 1. Изворне сировине:
јавор (Acer saccharum): 25 –60% 
храст (Quercus alba): 10 –40% 
орах (Carya ovata): 10 –25%
 јасен (Fraxinus americana), breza (Betula papyrifera i 
Betula alleghanisensis), трешња (Prunus serotina), буква 
(Fagus grandifolia): 0 –15% (укупно).
2. Спецификације: 
 – pH: 2,15 –2,6 
 – вода: 60,7 –65,1% 
 – киселина% (изражено као сирћетна киселина): 
10,5 –12,0 wt %
 – карбонатна једињења: 12,0 –17,0 wt % 
 – феноли: 10,0 –15,0 mg/ml
3. Критеријуми чистоће:
  – олово: < 5,0 mg/kg
  – арсен: < 3,0 mg/kg
  – кадмијум: < 1,0 mg/kg 
 – жива: < 1,0 mg/kg

Услови употребе Категорија хране Максимално 
дозвољена 

количина g/kg
1.7 Сир и производи од сира 0,20
8.2 Полупроизводи од уситњеног 
меса 

2,5

8.3 Производи од  меса 2,5
9.2 Прерађена риба и производи 
рибарства, укључујући мекушце 
и ракове

2,0

9.3 Рибља икра 2,0
12.2 Зачинско биље, зачини и 
додаци јелима

3,0

12.6 Сосеви (мајонез, кечап, 
преливи за салату (дресинг) и 
сродни производи)

3,0

15. Снек производи 3,0
Дан од којег је производ 
одобрен

1. јануара 2014.

Дан до којег је производ 
одобрен

1. јануара 2024.

Јединствена шифра SF-006
Назив производа SmokEz Enviro-23
Назив носиоца одобрења Red Arrow Products Company LLC
Адреса носиоца одобрења P.O. Box 1537 

633 South 20th street 
Manitowoc, WI 54221- 1537 
SAD

Опис и својства производа 1. Изворне сировине:
јавор (Acer saccharum): 25 –65%
храст (Quercus alba): 20 –75% 
орах (Carya ovata), јасен (Fraxinus americana), breza 
(Betula papyrifera i Betula alleghanisensis), трешња 
(Prunus serotina), буква (Fagus grandifolia): 0 –15% 
(укупно).
2. Спецификације: 
 – pH: pH: 2,8 –3,2
 – вода: 57,0 –64,4%
 – киселина % (изражено као сирћетна киселина): 
6,0 –7,0 wt %
 – карбонатна једињења: 16,0 –24,0 wt %
 – феноли: 10,0 –16,0 mg/ml
3. Критеријуми чистоће:
  – олово: < 5,0 mg/kg
  – арсен: < 3,0 mg/kg
  – кадмијум: < 1,0 mg/kg 
 – жива: < 1,0 mg/kg

Услови употребе Категорија хране Максимално 
дозвољена 

количина g/kg
1.7 Сир и производи од сира 2,0
8.2 Полупроизводи од уситњеног 
меса 

5,0

8.3 Производи од  меса 5,0
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9.2 Прерађена риба и производи 
рибарства, укључујући мекушце 
и ракове

2,0

9.3 Рибља икра 2,0
Дан од којег је производ 
одобрен

1. јануара 2014.

Дан до којег је производ 
одобрен

1. јануара 2024.

Јединствена шифра SF-007
Назив производа Tradismoke TM A MAX
Назив носиоца одобрења Nactis
Адреса носиоца одобрења 36, rue Gutenberg ZI La Marinière 

91070 Bondoufle 
FRANCUSKA

Опис и својства производа 1. Изворне сировине:
буква (Fagus grandifolia)
2. Спецификације: 
 – pH: 1,5 –2,5
 – вода: 50 –58 wt %
 – киселина% (изражено као сирћетна киселина): 13 –16 
wt %
 – карбонатна једињења: 17 –22 wt %
 – феноли: 30 –45 mg/ml
3. Критеријуми чистоће:
  – олово: < 5,0 mg/kg
  – арсен: < 3,0 mg/kg
  – кадмијум: < 1,0 mg/kg
 – жива: < 1,0 mg/kg

Услови употребе Категорија хране Максимално 
дозвољена 

количина g/kg
1.4 Ароматизовани ферментисани 
млечни производи, укључујући 
термички третиране производе

1,0

1.6.3 Остале врсте павлаке 1,0
1.7.3 Јестива кора од сира 1,0
1.7.5 Топљени сир 1,0
2. Масти и уља и емулзије масти 
и уља

1,0

8.2 Полупроизводи од уситњеног 
меса 

4,0

8.3 Производи од  меса 4,0
9.2 Прерађена риба и производи 
рибарства, укључујући мекушце 
и ракове

4,0

9.3 Рибља икра 4,0
12.2 Зачинско биље, зачини и 
додаци јелима

1,0

12.5 Супе и месне супе 0,50
12.6 Сосеви (мајонез, кечап, 
преливи за салату (дресинг) и 
сродни производи)

1,0

14.1 Безалкохолна пића (напици) 0,10
14.2 Алкохолна пића, укључујући 
пића из којих је уклоњен алкохол 
и нискоалкохолна пића

0,10

15. Снек производи 1,0
Дан од којег је производ 
одобрен

1. јануара 2014.

Дан до којег је производ 
одобрен

1. јануара 2024.

Јединствена шифра SF-008
Назив производа proFagus-Smoke R709
Назив носиоца одобрења ProFagus Gmbh
Адреса носиоца одобрења Uslarer Strasse 30 

37194 Bodenfelde 
NEMAČKA

Опис и својства производа 1. Изворне сировине:
90% буква (Fagus sylvatica), 10% храст (Quercus alba)
2. Спецификације: 
 – pH: 2,0 –2,5
 – вода: 76,7 –83,5%
 – киселина (изражено као сирћетна киселина): 
10,5 –12,5 meq/g
 – карбонатна једињења: 5 –10 wt %
 – феноли: 5 –10 wt %
3. Критеријуми чистоће:
  – олово: < 5,0 mg/kg
  – арсен: < 3,0 mg/kg
  – кадмијум: < 1,0 mg/kg
 – жива: < 1,0 mg/kg

Услови употребе Категорија хране Максимално 
дозвољена 

количина g/kg 
1.7 Сир и производи од сира 2,5
2. Масти и уља и емулзије масти 
и уља

0,002

3. Смрзнути дезерти (сладолед, 
млечни сладолед, крем сладолед, 
смрзнути ароматизовани дезерт,
смрзнути воћни дезерт 
укључујући сорбет и шербет)

0,005

4.2 Прерађено воће и поврће 0,55
5. Кондиторски производи 0,10
8.2 Полупроизводи од уситњеног 
меса 

2,5

8.3 Производи од  меса 2,5
9.2 Прерађена риба и производи 
рибарства, укључујући мекушце 
и ракове

2,5

9.3 Рибља икра 2,5
12.2 Зачинско биље, зачини и 
додаци јелима

4,0

12.4 Сенф 0,10
12.5 Супе и месне супе 0,28
12.6 Сосеви (мајонез, кечап, 
преливи за салату (дресинг) и 
сродни производи)

1,5

12.7 Салате и зачињени намази за 
сендвиче

0,40

14.1 Безалкохолна пића (напици) 0,10
14.2 Алкохолна пића 
(напици) укључујући пића из 
којих је уклоњен алкохол и 
нискоалкохолна пића

0,02

15. Снек производи 2,5
Дан од којег је производ 
одобрен

1. јануара 2014.

Дан до којег је производ 
одобрен

1. јануара 2024.

Јединствена шифра SF-009
Назив производа Fumokomp
Назив носиоца одобрења Kompozíció Kft
Адреса носиоца одобрења Kompozíció Kft 

2053 Herceghalom 
MAĐARSKA

Опис и својства производа 1. Изворне сировине:
85% буква (Fagus sylvatica), 15% grab (Carpinus 
betulus)
2. Спецификације: 
 –садржај воде: < 2 m/m %
 – киселина% (изражено као сирћетна киселина): 1 –8 
m/m%
 – карбонатна једињења: 25 –30 m/m %
 – феноли: 15 –60 m/m %
3. Критеријуми чистоће:
  – олово: < 5,0 mg/kg
  – арсен: < 3,0 mg/kg
  – кадмијум: < 1,0 mg/kg
 – жива: < 1,0 mg/kg

Услови употребе Категорија хране Максимално 
дозвољена 

количина g/kg
1.4 Ароматизовани ферментисани 
млечни производи, укључујући 
термички третиране производе

0,06

1.6.3 Остале врсте павлаке 0,06
1.7 Сир и производи од сира 0,06
1.8 Аналогни производи, 
укључујући белиоце напитака 
(замене за млеко или павлаку)

0,06

2. Масти и уља и емулзије масти 
и уља

0,06

3. Смрзнути дезерти (сладолед, 
млечни сладолед, крем сладолед, 
смрзнути ароматизовани дезерт,
смрзнути воћни дезерт 
укључујући сорбет и шербет)

0,06

4.2 Прерађено воће и поврће 0,06
5. Кондиторски производи 0,06
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6.3 Жита за доручак 0,06
6.4.5 Пуњења (надеви) за пуњену 
тестенину (равиоли и слично)

0,06

6.5 Резанци 0,06
6.6 Тесто 0,06
6.7. Претходно термички обрађена 
или прерађена жита

0,06

7.1 Хлеб и пецива 0,06
7.2 Фини пекарски производи 0,06
8. Месо 0,06
9.2 Прерађена риба и производи 
рибарства, укључујући мекушце 
и ракове

0,06

9.3 Рибља икра 0,06
10.2 Прерађена јаја и производи 
од јаја

0,06

12.2 Зачинско биље, зачини и 
додаци јелима

0,06

12.3 Сирће 0,06
12.4 Сенф 0,06
12.5 Супе и месне супе 0,06
12.6 Сосеви (мајонез, кечап, 
преливи за салату (дресинг) и 
сродни производи)

0,06

12.7 Салате и зачињени намази за 
сендвиче

0,06

12.9 Беланчевинасти производи 
осим производа категорије 1.8.

0,06

13.3 Храна за особе на дијети за 
мршављење која се користи као 
замена за укупни дневни унос 
хране или за појединачне оброке 
(целодневна исхрана или њен део)

0,06

13.4 Храна за особе интолерантне 
на глутен

0,06

14.1.4 Ароматизована пића 
(напици), укључујући 
освежавајућа безалкохолна пића

0,06

14.1.5.2 Остало 0,06
14.2 Алкохолна пића 
(напици) укључујући пића из 
којих је уклоњен алкохол и 
нискоалкохолна пића

0,06

15. Снек производи 0,06
16. Десерти, осим производа из 
категорија 1., 3. и 4.

0,06

Дан од којег је производ 
одобрен

1. јануара 2014.

Дан до којег је производ 
одобрен

1. јануара 2024.

Јединствена шифра SF-010
Назив производа AM 01
Назив носиоца одобрења AROMARCO, s.r.o
Адреса носиоца одобрења Mlynská 15 

929 01 Dunajská Streda 
SLOVAČKA

Опис и својства производа 1. Изворне сировине:
буква (Fagus sylvatica)
2. Спецификације: 
 – отапала: етанол/мешавина воде (oko 60/40 wt %) 
 – киселина (изражено као сирћетна киселина): 3,5 –5,2 
g/kg 
 – карбонатна једињења: 6,0 –10,0 g/kg 
 – феноли: 8,0 –14,0 g/kg
3. Критеријуми чистоће:
  – олово: < 5,0 mg/kg
  – арсен: < 3,0 mg/kg
  – кадмијум: < 1,0 mg/kg 
 – жива: < 1,0 mg/kg

Услови употребе Категорија хране Максимално 
дозвољена 

количина g/kg
1.4 Ароматизовани ферментисани 
млечни производи, укључујући 
термички третиране производе

0,60

1.6.3 Остале врсте павлаке 0,60
1.7 Сир и производи од сира 0,60

1.8 Аналогни производи, 
укључујући белиоце напитака 
(замене за млеко или павлаку)

0,60

2. Масти и уља и емулзије масти 
и уља

0,40

8.2 Полупроизводи од уситњеног 
меса 

0,85

8.3. Производи од  меса 0,85
9.2 Прерађена риба и производи 
рибарства, укључујући мекушце 
и ракове

0,80

9.3 Рибља икра 0,80
14.2 Алкохолна пића, укључујући 
пића из којих је уклоњен алкохол 
и нискоалкохолна пића

0,02

15. Снек производи 1,30
Дан од којег је производ 
одобрен

1. јануара 2014.

Дан до којег је производ 
одобрен

1. јануара 2024.

ПРИЛOГ 2.

Листa трaдициoнaлних пoступaкa припрeмe хрaнe

уситњaвaњe oблaгaњe
зaгревaњe, кувaњe, пeчeњe, пржeњe (дo 
240 ºC при aтмoсфeрскoм притиску) и 
кување под притиском (до 120 ºC)

хлађење

резање дестилација/ректификација
сушење емулзификација
ферментација филтрирање
млевење
парење мацерација
микробиолошки процеси мешање
гуљење перколација
стискање расхлађивање/замрзавање
пржење/печење на жару исцеђивање
намакање

ПРИЛОГ 3.

Присутност неких супстанци

Део А: Супстанце које се као такве не смеју додавати храни
Агарицинска киселина
Алоин
Капсаицин
1,2-бензопирон, кумарин
Хиперицин
Бета-азарон
1-алил-4-метоксибензен, естрагол
Цијановодична киселина
Ментофуран
4-алил-1,2-диметокси-бензен, метилеугенол
Пулегон
Квасин
1-алил-3,4-метилен-диокси-бензен, сафрол
Теуцрин А
Тујон (алфа и бета)
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Део Б: Максимално дозвољене количине неких супстан-
ци у појединој сложеној храни којој су додане ароме и/или са-
стојци хране с особинама арома и које су природно присутне у 
аромама и састојцима хране с особинама арома

Име супстанце Сложена храна у којој је 
присутност супстанце ограничена

Максимално 
дозвољена 
количина
mg/kg

Бета-азарон Алкохолна пића 1,0
1-алил-4-метоксибензен, 
естрагол

Млечни производи
Прерађено воће, поврће 
(укључујући печурке, гљиве, 
кртоле, махунарке, семенке 
легуминоза и легуминозе), ораси 
и семе
Рибљи производи
Безалкохолна пића

50
50

50
10

Цијановодична киселина Нугат, марципан, њихове замене и 
слични производи
Конзервирано коштуњаво воће
Алкохолна пића

50

5
35

Ментофуран Кондиторски производи који 
садрже менту/пеперминт,
осим микро кондиторских 
производа за освежавање даха

500

Микро кондиторски производи за 
освежавање даха

3 000

Гуме за жвакање 1 000
Алкохолна пића која садрже менту/
пеперминт

200

4-алил-1,2-диметокси-
бензен, метилеугенол*

Млечни производи 20
Месне прерађевине и производи од 
меса, укључујући живину и дивљач

15

Рибље прерађевине и рибљи 
производи

10

Супе и сосови 60
Готова јела 20
Безалкохолна пића 1

Пулегон Кондиторски производи који 
садрже менту/пеперминт, осим 
микро кондиторских производа за 
освјежавање даха

250

Микро кондиторски производи за 
освежавање даха

2 000

Гуме за жвакање 350
Безалкохолна пића која садрже 
менту/пеперминт

20

Алкохолна пића која садрже менту/
пеперминт

100

Квасин Безалкохолна пића 0,5
Пекарски производи 1
Алкохолна пића 1,5

1-алил-3,4-метилен-
диокси-бензен, сафрол*

Месне прерађевине и производи од 
меса, укључујући живину и дивљач

15

Рибље прерађевине и рибљи 
производи

15

Супе и сосови 25
Безалкохолна пића 1

Теуцрин А Алкохолна пића горког укуса или 
битери

5

Ликери горког укуса 5
Друга алкохолна пића 2

Тујон (алфа и бета) Алкохолна пића, осим оних која су 
произведена од врсте Artemisia

10

Алкохолна пића произведена од 
врсте Artemisiа

35

Безалкохолна пића произведена од 
врсте Artemisia

0,5

Кумарин Традиционални и/или сезонски 
пекарски производи на чијој је 
ознаци наведено да садрже цимет

50

Житарице за припрему доручка, 
укључујући мüсли

20

Фини пекарски производи, осим 
традиционалних и/или сезонских 
пекарских производа на чијој 
ознаци је наведено да садрже цимет

15

Кондиторски производи 5
* Максимално дозвољене количине се не примјењују када сложена храна не 
садржи додане ароме, а једини састојци с особинама арома који су додани су 
свеже, осушене или замрзнуте ароматичне биљке и зачини.

ПРИЛОГ 4.

Листа изворних сировина на које се примењују ограничења 
употребе у производњи арома и састојака хране с особинама 

арома

Део A: Изворне сировине које се не смеју користити за 
производњу арома и састојака хране с особинама арома

Изворна сировина
Латинско име Уобичајено име

Tetraploidni oblik Acorus calamus L. Tetraploidni oblik iđirota

Део Б: Услови употребе арома и састојака хране с особи-
нама арома, који су произведени од неких изворних сировина

Изворна сировина
Услови употребе

Латинско име Уобичајено име
Quassia amara L.
Picrasma excelsa (Sw) 

Квазија Ароме и састојци хране с 
особинама арома који су 
произведени од ових изворних 
сировина, могу се употребљавати 
само за производњу пића и 
пекарских производа

Lariciformes officinales 
(Vill.: Fr) Kotl. Et Pouz
Ili Formes officinalis

Бели агарикон Ароме и састојци хране с 
особинама арома који су 
произведени од ових изворних 
сировина, могу се употребљавати 
само за производњу алкохолних 
пића

Hypericum perforatum L. Госпина трава
Teucrium chamaedrys L. Обични дубачац

ПРИЛОГ 5.

Услови за производњу арома добивених термичким 
третманом и максималне дозвољене количине за неке 

супстанце у аромама добивеним термичким третманом

Део A: Услови за производњу
(a) Температура производа током обраде не сме прећи 180 ºC.
(b) Трајање термичке третмана не сме бити дуже од 15 ми-

нута при температури од 180 ºC, с одговарајуће дужим трајањем 
при нижим температурама, тј. време загревања се удвостручује за 
свако смањење температуре од 10 ºC, до највише 12 сати.

(c) Вредност  pH током обраде не сме бити већа од 8,0.

Део Б: Максимално дозвољене количине за неке супстанце
Супстанца Максимално дозвољене 

количине
2-amino-3.4,8-trimetilimidazo [4,5-f] kvinoksalin 
(4,8-DiMeIQx)

50

2-amino-1-metil-6-fenilimidazol [4,5-b]piridin (PhIP) 50

ПРИЛОГ 6. 

Услoви зa прoизвoдњу примaрних прoизвoдa aрoмa димa

1. Дим настаје из дрва наведеног у члану 8. став 1. овог пра-
вилника. Биље, зачини, гранчице смреке и гранчице, иглице и 
шишарке врсте Picea могу се додавати ако у њима нема остатака 
намерне или ненамерне хемијске обраде. Сировине се подвргавају 
контролисаном сагоревању, сувој дестилацији или обради са пре-
грејаном паром са контролисаним дотоком ваздуха (кисеоника) 
при максималној температури од 600 °C.

2. Дим се кондензује. Могу се додавати вода и/или раства-
рачи. За изолацију, фракционисање и/или пречишћавање могу се 
примењивати физички поступци којима се добијају следеће фазе: 

1) „примарни кондензат дима” на основи воде који првен-
ствено садржи карбоксилне киселине, карбонатна и фенолна једи-
њења, с максималним уделима: 

 – Бензопирена 10 μg/kg 
 – Бензоантраценa 20 μg/kg
2) у води нетопљива катранска фаза високе густоће, која се 

за време раздвајања фаза таложи, и која се као таква не може ко-
ристити за производњу арома дима него тек након одговарајућег 



6. јул 2018. Број 52 121
физичког поступка којим се из катранске фазе нетопљиве у води 
добијају фракције с ниским уделом полицикличних ароматичних 
угљоводоника, а које су дефинисане као „примарне катранске 
фракције” с максималним уделима: 

 – Бензопирена 10 μg/kg 
 – Бензоантрацена 20 μg/kg 

3) „у води нетопљива уљна фаза”. Ако се током или након 
кондензације фазе нису раздвојиле, настали кондензат дима треба 
се сматрати у води нетопљивом катранском фазом високе густине 
те се мора подвргнути одговарајућем физичком поступку како би 
се добиле примарне катранске фракције, које су у границама наве-
дених вредности.

У С ТА В Н И  СУД
2313

Уставни суд, Велико веће, у саставу: председник Суда Весна 
Илић Прелић, председник Већа, и судије Братислав Ђокић, др Ми-
лан Шкулић, Снежана Марковић, др Драгана Коларић, др Јован 
Ћирић, др Милан Марковић и др Тамаш Корхец (Korhecz Tamás), 
чланови Већа, у поступку по уставној жалби С. Д. из Београда, на 
основу члана 167. став 4. у вези са чланом 170. Устава Републике 
Србије, на седници Већа одржаној 24. маја 2018. године, донео је

ОД Л У К У

1. Усваја се уставна жалба С. Д. и утврђује да је у поступку 
који је вођен пред Првим основним судом у Београду П. 14366/11 
(раније Првим општинским судом у Београду у предмету П. 88/00) 
повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном 
року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Ср-
бије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује. 

2. Утврђује се право подносиоца уставне жалбе на накнаду 
нематеријалне штете у износу од 2.000 евра, у динарској против-
вредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан испла-
те. Накнада се исплаћује на терет буџетских средстава  – раздео 
Министарства правде, у року од четири месеца од достављања ове 
одлуке Министарству. 

Образложење

1. С. Д. из Београда поднео је Уставном суду, 9. априла 2016. 
године, преко пуномоћника Б. З, адвоката из Београда, уставну жал-
бу због повреде права на суђење у разумном року, зајемченог чла-
ном 32. став 1. Устава Републике Србије, у парничном поступку 
који је вођен пред Првим основним судом у Београду у предмету П. 
14366/11 и против пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 7477/15 
од 12. фебруара 2016. године због повреде начела и права утврђених 
чланом 21. ст. 1. и 2, чланом 32. став 1. и чланом 58. Устава. 

Подносилац је у уставној жалби, између осталог, истакао: 
да је спорни стан стекао на основу уговора о доживотном издр-
жавању број Р. 486/91, овереног пред Првим општинским судом 
у Београду 13. марта 2001. године, закљученог између примаоца 
издржавања С. Р. и њега, као даваоца издржавања; да у спорном 
стану живи од дана закључења наведеног уговора, али да изведени 
радови на објекту изнад његовог стана наносе штету њему и њего-
вој породици; да нема право на правни лек, као ни на заштиту од 
угрожавања здравља и безбедности; да је неприхватљиво станови-
ште другостепеног суда да нема правни интерес да захтева судску 
заштиту, јер у конкретном случају, према његовом исказу, у спор-
ном стану више не станује, те да вештак који је члан комисије није 
саслушан у поступку. Предложио је да Уставни суд усвоји уставну 
жалбу и поништи оспорену пресуду, а истакао је и захтев за накна-
ду нематеријалне штете, као и за трошкове састава уставне жалбе. 

2. Сагласно члану 170. Устава Републике Србије, уставна 
жалба се може изјавити против појединачних аката или радњи др-
жавних органа или организација којима су поверена јавна овла-
шћења, а којима се повређују или ускраћују људска или мањинска 
права и слободе зајемчене Уставом, ако су исцрпљена или нису 
предвиђена друга правна средства за њихову заштиту. 

У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом 
испитивања основаности уставне жалбе у границама истакнутог 
захтева, Уставни суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о 
правима и обавезама подносиоца уставне жалбе повређено или ус-
краћено њено Уставом зајемчено право или слобода. 

3. Уставни суд је, у спроведеном поступку, увидом у списе 
предмета Првог основног суда у Београду П. 14366/11, утврдио 
следеће чињенице и околности од значаја за одлучивање у овој 
уставносудској ствари: 

Тужилац, овде подносилац уставне жалбе, поднео је 30. де-
цембра 1999. године тужбу Првом општинском суду у Београду 
против тужене Г. Р. из Београда, ради чинидбе, којом је тражио да 
тужена поруши бесправно и нестручно надзидани објекат изнад 
стана тужиоца у улици К. број 37 и да тавански простор изнад ту-
жиочевог стана доведе у пређашње стање. 

Након два одржана рочишта, Први општински суд у Београду 
донео је решење П. 88/00 од 9. јуна 2000. године којим је усвојио 
предлог тужиоца и издао привремену меру забране усељења туже-
ној у надзидани део таванског простора у улици К. број 37 изнад 
стана тужиоца, печаћењем врата на поткровљу изнад тужиочевог 
стана, ради отклањања опасности, под претњом принудног извр-
шења, с тим што привремена мера остаје на снази до правносна-
жног окончања парнице, а евентуално изјављена жалба не одлаже 
извршење решења. 

Одлучујући о жалби тужене, Окружни суд у Београду је ре-
шењем Гж. 6684/00 од 12. септембра 2000. године вратио Првом 
општинском суду у Београду спис П. 88/00 на даљи поступак, јер 
решење о одређивању привремене мере дужник може побијати 
приговором у року од три дана од дана достављања, о коме одлу-
чује веће тројице судија суда који је донео решење. 

Решењем Првог општинског суда у Београду Пв. 71/00 (П. 
88/00) од 20. октобра 2000. године одбијена је као неоснована жал-
ба тужене изјављена против решења истог суда о одређивању при-
времене мере П. 88/00 од 9. јуна 2000. године.

Пред првостепеним судом одржано је 24 рочишта, на који-
ма су изведени докази грађевинским вештачењем (два пута преко 
судских вештака појединаца и преко Г. з. за вештачење), саслуша-
њем судских вештака и комисије судских вештака, саслушањем 
парничних странака, као и прибављањем списа предмета од Се-
кретаријата за имовинско-правне послове и грађевинску инспек-
цију града Београда, Одељења за грађевинске послове општине 
Стари град, Окружног суда у Београду, као и Пореске управе, ради 
процене тржишне цене стана тужиоца, док 12 рочишта није одр-
жано углавном због непостојања процесних претпоставки. 

Први основни суд у Београду се решењем П. 45584/10 од 8. 
септембра 2010. године огласио стварно ненадлежним за посту-
пање у овој правној ствари и по правноснажности решења списе 
предмета доставио Вишем суду у Београду као стварно и месно 
надлежном на даље поступање. 

Решавајући о сукобу надлежности, Апелациони суд у Бео-
граду је решењем Р-194/11 од 20. јуна 2011. године одучио да је 
за суђење у овом предмету стварно надлежан Први основни суд у 
Београду.

У даљем току поступка одржано је 12 рочишта, на којима су 
изведени докази саслушањем тужиоца у својству парничне стран-
ке, умешача на страни тужене и судских вештака, а прибављани су 
и списи од Министарства животне средине, рударства и простор-
ног планирања  – Сектора за контролу и надзор Одељења урбани-
стичке инспекције, као и Републичког геодетског завода катастра 
непокретности ради достављања извода за спорни стан, док осам 
рочишта није одржано углавном због изостанака тужене и умеша-
ча на страни тужене, штрајка адвоката и изостанка поступајућег 
судије.

Пресудом Првог основног суда у Београду П. 14366/11 од 2. 
марта 2015. године, у ставу првом изреке, одбијен је предлог за 
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