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I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФОНДУ СОЛИДАРНОСТИ 

 

1.1. Општи подаци 

 

Име:     Фонд солидарности  

Седиште:                Рузвелтова бр. 61, Палилула, Београд 

Поштанска адреса:   Немањина 22-26, Поштански фах 43, 

11 124 Београд 

Телефон:                + 381 11 21 21  970,  + 381 11 21 21  971  

Факс:     + 381 11 21 21  968  

Е- mail адреса:               fond.solidarnosti @ fs.gov.rs  

Web link:      https://www.fs.gov.rs  

 

Председник Управног одбора: Радомир Стевић (представник репрезентативних 

синдиката-СССС) 

 

      Председник Надзорног одбора: Душан Петровић (представник Владе)  

    

Директор: Милица Лукешевић   
  

 

1.2. Правни основ постојања и делатност Фонда 
 

       Оснивање Фонда солидарности прописано је Законом о раду (“Службени гласник РС”, 

број24/05 , 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука и 113/17). Фонд има својство правног лица 

и послује као непрофитна јавна служба. Фонд је 100% у државном власништву. Седиште 

Фонда је у Београду. Уписан је у судски регистар (код Трговинског суда у Београду) 8. јула 

2005. године. Основни законски акти који прописују постојање и делатност Фонда су: Закон о 

раду и Статут Фонда солидарности. 

      Надзор над законитошћу рада Фонда врши Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања. 

      Делатност Фонда је обезбеђивање и исплата потраживања запослених код послодавца над 

којим је отворен стечајни поступак у складу са Законом о раду. Права на исплату 

потраживања прописана су у члану 125. овог закона. Запослени може код Фонда 

солидарности остварити право на исплату: 

 1) зараде и накнаде зараде за време одсутности са рада због привремене спречености за 

рад по прописима о здравственом осигурању коју је био дужан да исплати послодавац у 

складу са Законом о раду, за последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка; 

 2) накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор кривицом послодавца, за 

календарску годину у којој је отворен стечајни поступак, ако је то право имао пре отварања 

стечајног поступка; 

 3) отпремнине због одласка у пензију у календарској години у којој је отворен стечајни 

поступак, ако је право на пензију остварио пре отварања стечајног поступка; 

 4) накнаде штете на основу одлуке суда донете у календарској години у којој је 

отворен стечајни поступак, због повреде на раду или професионалног обољења, ако је та 

одлука постала правноснажна пре отварања стечајног поступка. 

       Запослени има право код Фонда и на уплату доприноса за обавезно социјално осигурање 

за период исплате зараде и накнаде зараде. 
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      1.3. Финансирање Фонда 

 

Фонд се финансира средствима из буџета Репуплике Србије. Средства Фонда користе се у 

складу са Законом о буџету, Законом о раду и Финансијским планом који усваја Управни 

одбор Фонда уз сагласност Владе. 

 

1.4. Организација Фонда 

 

Органи Фонда су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор.     

 

Управни одбор има шест чланова (два представника репрезентативних синдиката, два 

представника репрезентативних удружења послодаваца и два представника Владе). Сваки 

члан Управног одбора Фонда има свог заменика који га замењује у случају одсутности 

Чланове Управног одбора Фонда и њихове заменике именује Влада на период од четири 

године и то:  

- представнике Владе на предлог министра за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања; 

- представнике синдиката и удружења послодаваца, на предлог репрезентативних 

синдиката, односно репрезентативних удружења послодаваца. 

       Управни одбор из својих редова бира председника и заменика председника Управног 

одбора.  

        Надзорни одбор има три члана (једног представника Владе, једног представника 

репрезентативних синдиката и једног представника репрезентативних удружења 

послодаваца). Сваки члан Надзорног одбора Фонда има свог заменика који га замењује у 

случају одсутности. Чланове Надзорног одбора Фонда и њихове заменике именује Влада на 

период од четири године и то: 

- представника Владе на предлог министра за рад, запошљавање, борачка и социјална  

  питања; 

- представнике синдиката и удружења послодаваца, на предлог репрезентативних  

  синдиката односно репрезентативног удружења послодаваца.  

       Надзорни одбор из својих редова бира председника и заменика председника Надзорног 

одбора.  

      Директора Фонда именује Управни одбор уз сагласност Владе. Мандат директора Фонда 

траје четири године уз могућност поновног избора. Директор Фонда је Милица Лукешевић. 

      Стручне службе и менаџмент Фонда солидарности. За обављање послова из делокруга 

Фонда образоване су две организационе јединице: Одељење за правне  послове и Одсек за 

финансијско-књиговодствене и опште послове. Стручним службама руководи менаџмент кога 

сачињавају: директор, заменик директора, секретар Фонда, Руководилац одсека и 

Руководилац одељења.  

       Запослени у Фонду обављају административно-стручне послове за Фонд  који се односе 

на обезбеђивање и исплату потраживања запослених код послодавца над којим је отворен 

стечајни поступак, као и послове везане за израду и измену општих аката Фонда, студијско-

аналитичке послове, финансијско-материјалне, информатичке, канцеларијске, 

административне и друге послове у складу са законима којим се регулише рад Фонда као 

јавне службе. 

       Унутрашња организација и систематизација радних места у Фонду урађена је у складу са 

Правилником о организацији и систематизацији послова у Фонду солидарности (донет је 

26.03.2018. године, сагласност Владе од 10.05.2018. године). У Фонду је систематизовано 10 

радних места са укупно 19 извршилаца и то: четрнаест са високом стручном спремом, два са 

вишом и три са средњом стручном спремом. 
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Зараде запослених регулисане су Уредбом о допунама уредбе о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата запослених у јавним службама (јануар 2012.), Одлуком о примени уредбе о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата (од 30.03.2012. године) и Закључком Владе РС05 

број 121-161/2019 од 16.01.2019. 

 

Графикон 1: Организациона шема запослених у Фонду 

 

 
 

        Фонд солидарности, као јавна служба, успешно послује пуних тринаест година и 

обезбеђује запосленима код послодаваца над којима је отворен стечајни поступак 

остваривање права на исплату неисплаћених потраживања која су им призната одлуком 

привредног суда у стечајном поступку. 

 

II   МИСИЈА, ВИЗИЈА, КУЛТУРА И ВРЕДНОСТИ ФОНДА 

 

 2.1. Мисија  

 

 Фонд солидарности основан је ради остваривања права на исплату потраживања 

запослених код послодаваца над којима је отворен стечајни поступак, а којима та права нису 

исплаћена по закону којим се уређује стечајни поступак.  

      Утврђивање права по поднетим захтевима  и исплата потраживања подносиоцима захтева 

врши се кроз спровођење управног поступка прописаног Законом о управном поступку. 

Надзорни одбор 

Заменик 

директора 

Управни одбор Директор 

Секретар 

Фонда 

Дипломирани 

правник за правне, 

кадровске и 

администартивне 

послове 

1 извршилац 

Технички секретар 

2 извршиоца 

Самостални 

финансијско-

рачуноводствени 

сарадник 

2 извршиоц 

Техничар одржавања 

информационих 

система 

1 извршилац 

Администратор 

информационих 

система 

1 извршилац 

Администратор захтева 

4 извршиоца 

Одељење за 

правне послове 

Руководилац 

Одсек за 

финансијско-

књиговодствене и 

опште послове 

Руководилац 

Службеник за обраду 

захтева 

3 извршиоца 
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       Фонд солидарности успоставља и унапређује сарадњу како са подносиоцима захтева, тако 

и са синдикатима, стечајним управницима, привредним судовима, владиним органима и 

организацијама. Овом сарадњом се помаже запосленима у прикупљању и комплетирању 

документације и благовременом подношењу захтева Фонду, као и обезбеђење 

транспарентности рада Фонда у поступку одлучивања по захтевима запослених.  

 

2.2. Визија  

 

Фонд солидарности својим радом настоји да буде препознат и признат као експертска и 

сигурна институција која делује на просторима Републике Србије. Циљ развојне политике 

Фонда је стварање државне институције која ће обезбеђивати остваривање прописаних права 

на исплату потраживања за све запослене код послодаваца, над којима је отворен стечајни 

поступак. Фонд солидарности треба да постане институција у коју ће и држава и они којима је 

Фонд намењен, имати потпуно поверење и сигурност да ће правовремено и на законит начин 

вршити своју делатност.  

Заштита права запослених по основу рада, а која су им утврђена у стечајном поступку, 

требају бити у целини остварива. Даљи развој Фонда солидарности треба усмерити ка том 

циљу, да права запосленима буду и законом и сигурним новчаним средствима гарантовано 

остварива. Фонд треба бити лидер у заштити права запослених по основу утврђених 

потраживања у поступку стечаја и гарант исплате тих права. 

 

 2.3. Пословна култура 

 

Култура рада и понашања запослених у Фонду, његовог менаџмента и стручне службе 

испољавају се кроз следеће вредносне облике: 

 Усмерење ка задовољавању потреба странака 

 Стално унапређење квалитета рада 

 Континуиран рад на постизању потпуне транспарентности рада  Фонда на целој 

територији Републике Србије 

 Подстицање такмичарског духа и позитивног радног окружења које доводи до 

постизања задатих и постављених циљева 

 Креирање брзе, ефикасне и компетитивне службе 

 Награђивање креативности, иновација и постигнутих резултата 

 Третирање запослених са пажњом и поштовањем 

 Пажња и добра комуникација са странкама 

 Задовољство запослених у Фонду условима рада и међуљудским односима. 

 

У 2018. години култура рада и понашања запослених у Фонду је била на високом нивоу. 

Од стране заинтересованих странака изречене су многе похвале за предусретљивост и добру 

комуникацију са запосленима у Фонду. У Фонду се осећа недостатак кадрова. Фонд нема 

извршиоце за послове односа са јавношћу и послове одржавања и унапређења ИКТ 

технологија. Ванредним ангажовањем, извршавање ових радних задатака успешно је 

обављено са постојећим кадром. 
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      2.4. Корпоративне вредности 

 

Посебне вредности радног ангажовања, понашања и односа према задацима  запослених у 

2018. године исказане су кроз:   

 Добар ниво сарадње са странкама и пословним партнерима 

 Унапређење квалитета рада  

 Повећање експедитивности 

 Константно стручно усавршавање запослених 

 Признање индивидуалног ангажовања запослених 

 Тимски рад (сарадња, размена идеја и заједничко одлучивање) 

 Интегритет, савесност и етичко понашање запослених 

 Поштовање сваког запосленог, његове личности и посебности 

 Стручност и знање у примени закона 

 Добре комуникационе способности 

 Просторна, техничка и кадровска опремљеност 

 Доступност свих информација заинтересованима и корисницима услуга Фонда 

 Добра опремљеност савременим средствима информационих технологија 

 Транспарентан рад Фонда кроз праћење решавања захтева од стране подносиоца преко 

интернета, редовног извештавања надлежних државних органа, привредних судова, 

стечајних управника и правовремено достављање одговора и информација 

корисницима услуга Фонда. 

 Максимално разумевање и помоћ подносиоцима захтева у обраћању Фонду 

 

III АКТИВНОСТИ И ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ 

 

3.1. Aктивности управних органа и стручних служби Фонда солидарности 

 

Током 2018. године одржано је 12 седница Управног одбора. Укупно је обрађено и решено 

3003 захтева (1590 позитивно решених и 1413 негативно решених захтева). За исплату у 2019. 

годину нису пренета решења која су постала правноснажна. У 2018. години исплаћено је 

једно решење из 2017. године. 
 

Табела 1: Решена позитивна и негативна решења, жалбе и обуставе у 2018. години 

Седнице 
Позитивна 

решења  
Негативна 

решења 
Жалбе Обустављено УКУПНО 

30.01.2018. 9 535 9  0 553 

27.02.2018. 293 72 2  0 368 

03.04.2018. 286 36 1   0  323 

29.05.2018. 141 248 7  0 396 

16.07.2018. 221 43 8  0 272 

28.09.2018. 144 337 2  0 483 

19.11.2018. 496 112 1  0 608 

Укупно: 1590 1383 30  0 3003 

 
Напомена: На осталих пет одржаних седница Управног одбора нису доношене одлуке по захтевима 

запослених код послодаваца над којима је отворен стечан. 

 

 

Надзорни одбор је редовно вршио надзор над финансијским пословањем Фонда. Одржане 

су три седнице Надзорног одбора. На седници од 23.02.2018. године Надзорни одбор је 

разматрао и усвојио Извештај о финансијком пословању Фонда солидарности за 2017. годину. 
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На преосталим седницама Надзорни одбор се упознавао са извештајима о финансијском 

пословању за одређене периоде рада Фонда солидарности у 2018. години. 

 

Менаџмент и стручне службе Фонда, ради правовремене и стручне припреме предлога и 

извештаја за разматрање управних органа, одржавали су редовне контакте са стечајним 

управама, привредним судовима, представницима синдикалних организација који су били 

непосредно укључених у решавање и помагање остваривања права на исплату потраживања 

запослених код послодаваца у стечају. Стручне службе Фонда су обављале и директне 

контаке са запосленима – подносиоцима захтева. Сваки запослени који је најављено или 

ненајављено дошао у Фонд солидарности био је примљен на разговор и задржао се онолико 

дуго колико му је било потребно да чује одговоре на сва своја питања и разјасни све 

непознанице око својих права. Запосленима су на располагању биле и комуникације са 

стручним службама Фонда путем интернет сервиса – мејл поште и сајта  Фонда. 

Директор Фонда, поред редовних активности, одржала је састанак са директором  

Агенције за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ) и имала више састанака у 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Такође, са својим 

сараднициима, вршила је уручење решења бившим запосленима код послодаваца над којима 

је отворен стечајни поступак.  Разумевање и добра сарадња између Фонда и стечајних управа 

помогли су да Фонд у 2018. години из стечајне масе наплати 282.320.799,31 динара својих 

потраживања и та средства уплати у буџет Републике. 

 

3.2. Финансијски подаци за 2018. годину 

 

              3.2.1. Остварени приходи и расходи буџетских средстава у периоду 

                        01.01-31.12.2018. 

 

      У буџету Републике Србије за 2018. годину за потребе Фонда солидарности планирано је  

715.772.000,00 динара. На основу захтева Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања број 401-00-00005/421/2018-12 од 05.10.2018. године извршено је умањење 

апропријације на  конту 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 

30.000.000,00 динара. Дана 21.12.2018. године Министраство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања је поново упутило захтев број 401-00-0005/567/2018-12 за умањење 

апропријације на конту 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 

68.000.000,00 динара. У складу са захтевима Управни одбор је усвојио измене Финансијаског 

плана за 2018. годину и средства су пребачена на рачун Министарства. На основу Закључка 

Владе 05 број 401-12293/2018 од 27.12.2018. године, којим је корисницима буџета 

препоручено да обезбеде износ од 2.000,00 динара по детету на име новогодишњег поклона, 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је извршило отварање нове 

апропријације на конту 413 - Накнаде у натури и том приликом извршило уплату од 1.000,00 

на евиденциони рачун Фонда (да би апропријација могла да буде отворена). У складу са 

напред наведеним планиран приход Фонда солидарности за 2018. годину је измењен и износи 

617.773.000,00 динара. Закључно са 31.12.2018. године утрошено  je 320.407.590,37 динара. 
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617.773.000,00

Планирано
320.407.590,37

Утрошено

289.373.699,70

Исплате потраживања 
по захтевима 
запослених

31.033.890,67

Расходи из пословања

25.601.031,22

Расходи за запослене

5.432.859,45

Остали расходи из 
пословања

Графикон 2: Структура остварених прихода и реализовноих расхода у периоду  

01.01. – 31.12.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходи Фонда солидарности за 2018. годину планирани су у складу са исказаним 

приходима у укупном износу од 617.773.000,00 динара, а остварени су у износу од 

320.407.590,37динара. 

За исплате потраживања по захтевима запослених из привредних друштава над којима 

је отворен  стечајни поступак (основна функција Фонда) утрошено је 289.373.699,70 динара 

(Класа 47-Социјално осигурање и социјална заштита). 

Расходи који се односе на само пословање Фонда солидарности у 2018. години 

износили су 31.033.890,67 динара.  Од наведеног износа, 25.601.031,22 динара  или 82% 

односи се на расходе за запослене у Фонду (Класа 41-Расходи за запослене). Остали расходи 

из пословања износе  5.432.859,45 динара што је 18% од укупних расхода из пословања и 

чине је расходи Класе 42-Коришћење услуга и роба (5.327.959,45 динара), Класе 48-Остали 

расходи (17.438,00 динара) и Класе 51-Основна средства (87.462,00 динара).    
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Табела 2: Упоредни преглед прихода и расхода буџетских средстава у 2018. години 

 

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ-План 2018. година, Утрошено са 31.12.2018.,  

Разлика планирано-утрошено 31.12.2018. 

I ПРИХОДИ План Утрошено 

Разлика 

планирано-

утрошено 

31.12.2018. 

Р. 

бр. 

Екон. 

класиф. 

конто 
Назив прихода Износ Износ Износ 

1 2 3 2018. година 2018. година 2018. година 

1. 700000 УКУПНИ ПРИХОДИ 617.773.000,00 320.407.590,37 297.365.409,63 

1.1. 791100 Приходи из буџета 617.773.000,00 320.407.590,37 297.365.409,63 

II РАСХОДИ План Утрошено 

Разлика 

планирано-

утрошено 

31.12.2018. 

Р. 

бр. 

Екон. 

класиф. 

конто 
Назив расхода Износ Износ Износ 

1 2 3 2018. година 2018. година 2018. година 

1. 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 617.463.000,00 320.320.128,37 297.142.871,63 

1.1. 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 21.186.000,00 20.481.099,55 704.900,45 

  411   21.186.000,00 20.481.099,55 704.900,45 

1.2. 412100 Доприноси за ПИО 2.541.000,00 2.457.731,85 83.268,15 

1.3. 412200 Допринос за здравствено осигурање 1.092.000,00 1.054.776,57 37.223,43 

1.4. 412300 Допринос за незапосленост 159.000,00 153.608,25 5.391,75 

  412   3.792.000,00 3.666.116,67 125.883,33 

1.5. 413100 Накнаде у натури 17.000,00 16.000,00 1.000,00 

  413   17.000,00 16.000,00 1.000,00 

1.6. 414100 
Испл. накнада за време одсуствовања са 

посла на терет фондова 
241.000,00 0,00 241.000,00 

1.7. 414300 Отпремнине и помоћ 824.000,00 823.366,00 634,00 

1.8. 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог 

или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом 
90.000,00 0,00 90.000,00 

  414   1.155.000,00 823.366,00 331.634,00 
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1.9. 415100 Накнада трошкова за запослене (превоз)  784.000,00 614.449,00 169.551,00 

  415   784.000,00 614.449,00 169.551,00 

1.10. 421100 Трошкови платног промета  450.000,00 8.875,75 441.124,25 

1.11. 421400 Услуге комуникација  960.000,00 650.316,21 309.683,79 

1.12. 421500 Трошкови осигурања 300.000,00 288.167,00 11.833,00 

1.13. 421600 Закуп имовине и опреме 70.000,00 0,00 70.000,00 

  421   1.780.000,00 947.358,96 832.641,04 

1.14. 422100 Трошкови службених путовања у земљи  160.000,00 136.959,69 23.040,31 

1.15. 422200 
Трошкови службених путовања у 

иностранству  
1.000,00 0,00 1.000,00 

  422   161.000,00 136.959,69 24.040,31 

1.16. 423100 Административне услуге  250.000,00 151.085,41 98.914,59 

1.17. 423200 Компјутерске услуге 300.000,00 296.682,54 3.317,46 

1.18. 423300 
Услуге образовања и усавршавања 

запослених 
150.000,00 92.980,00 57.020,00 

1.19. 423400 Услуге информисања 50.000,00 19.068,00 30.932,00 

1.20. 423500 Стручне услуге – Управни и Надзорни одбор 2.500.000,00 2.499.987,24 12,76 

1.21. 423700 Репрезентација 160.000,00 159.540,26 459,74 

1.22. 423900 Остале опште услуге 30.000,00 8.145,00 21.855,00 

  423   3.440.000,00 3.227.488,45 212.511,55 

1.23. 424200 Услуге образовања, културе и спорта  50.000,00 0,00 50.000,00 

1.24. 424300 Медицинске услуге  77.000,00 77.000,00 0,00 

  424   127.000,00 77.000,00 50.000,00 

1.25. 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 
50.000,00 48.969,00 1.031,00 

1.26. 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 500.000,00 139.724,14 360.275,86 

  425   550.000,00 188.693,14 361.306,86 

1.27. 426100 Административни материјал 400.000,00 394.868,30 5.131,70 

1.28. 426300 
Материјал за образовање и усавршавање  

запослених 
190.000,00 182.670,00 7.330,00 
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1.29. 426400 Материјал за саобраћај 160.000,00 158.098,47 1.901,53 

1.30. 426800 
Материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство 
30.000,00 14.822,44 15.177,56 

  426   780.000,00 750.459,21 29.540,79 

1.31. 472900 

Остале накнаде из буџета-исплате 

потраживања по захтевима запослених из 

привредних друштава над којима је отворен 

стечајни поступак 

583.626.000,00 289.373.699,70 294.252.300,30 

  472 Укупно: 583.626.000,00 289.373.699,70 294.252.300,30 

1.32. 482100 Остали порези 25.000,00 8.214,00 16.786,00 

1.33. 482200 Обавезне таксе 20.000,00 9.224,00 10.776,00 

  482 Укупно: 45.000,00 17.438,00 27.562,00 

1.34. 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 20.000,00 0,00 20.000,00 

  483 Укупно: 20.000,00 0,00 20.000,00 

2. 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
310.000,00 87.462,00 222.538,00 

2.1. 512200 Административна опрема 100.000,00 87.462,00 12.538,00 

  512 Укупно: 100.000,00 87.462,00 12.538,00 

2.2. 515100 
Нематеријална имовин - компјутерски 

софтвер 
210.000,00 0,00 210.000,00 

  515 Укупно: 210.000,00 0,00 210.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 617.773.000,00 320.407.590,37 297.365.409,63 

 

Образложење неизвршеног трошења средстава по појединим контима (већи износи): 

 

- У 2018. години није било боловања преко 30 дана тако да је неизвршен остао 

целокупан планирани износ од 241.000,00 динара.  

- Због преласка на Информациони систем извршења буџета ИСИБ  планиран износ за 

трошкове платног промета је остао не извршен у износу од 441.124,25 динара.   

- Због уштеда на трошковима комуникација није извршен износ од 309.683,79 динара. 

- Како се највећи број позитивно решених захтева односио на потраживања која су 

мања од девет минималних зарада на које запослени имају право према Закону о раду 

и како је велик број њих поднет без потраживања доприноса за социјално осигурање 

не извршен износ за исплату запослених над чијим је привредним друштвима отворен 

стечајни поступак износи 294.252.300,30 динара. 
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3.3. Исплата по донетим решењима из буџета Републике Србије 

 

Од стране Фонда солидарности по позитвно решеним захтевима из буџета Републике 

Србије  исплаћено је 292.219.883,00 динара за укупно 1591 позитивних решења бивших 

запослених из 68 привредних друштава и  са територије 43 општине (1590 донетих и 

исплаћених решења у 2018. години и једно решење из 2017. године). За нето исплате 

издвојено је 228.211.356,00 динара док остатак чине исплате средстава за доприносе за 

обавезно социјално осигурање (64.008.527,00 динара). 

 

Табела 4: Исплате по  привредним друштвима у периоду од 01.01.-31.12.2018. 

Редни 

број 
Назив фирме 

Број 

исплаћених 

решења 

Исплаћен нето 
Исплаћени 

доприноси 
Укупно 

1 ГИД, Димитровград 1 178.852,00 46.954,00 225.806,00 

2 

"Diners Club International"Предузеће за пружање 

финансијских услуга д.о.о. Београд (Врачар), 

Београд 

17 1.082.224,00 254.944,00 1.337.168,00 

3 "FLOYD STAR COMPANY" ДОО, Београд 1 226.512,00 114.850,00 341.362,00 

4 "LOGOTEXТ" DOO, Београд 1 248.248,00 114.237,00 362.485,00 

5 "Mineltransport" DOO, Београд 2 222.794,00 0,00 222.794,00 

6 "Royal promet 2014"доо Хоргош 6 554.840,00 281.133,00 835.973,00 

7 "WOOD FRUITS" д.о.о., Прва Кутина 9 878.592,00 445.472,00 1.324.064,00 

8 "ЖУПЉАНКА" АД, Александровац 70 9.999.704,00 1.302.604,00 11.302.308,00 

Година План Уплаћено из буџета 
Трошкови пословања 

Фонда

Исплата потрживања по 

захтевима запослених 

из привредних 

друштава над којима је 

отворен стечај

Укупни трошкови
Уплаћено у буџет 31.12. 

текуће године

2011 520.317.121,00 518.639.933,88 31.189.464.79 486.767.560,88 517.975.025,67 682.908,21

2012 529.342.000,00 528.167.598,10 32.951.988,65 493.862.057,12 526.814.045,77 1.353.552,33

2013 544.050.000,00 503.104.164,02 34.046.607,72 467.654.989,00 501.701.596,72 1.402.567,30

2014 550.838.000,00 548.395.147,23 32.760.804,75 512.072.779,07 544.833.583,82 3.561.563,41

2015 552.308.000,00 551.337.993,69 28.506.607,61 519.017.977,30 547.524.584,91 3.813.408,78

2016 950.335.000,00 950.334.993,99 29.982.398,47 918.805.478,00 948.787.876,47 1.547.117,52

2017 701.026.000,00 674.485.470,03 31.112.765,78 510.036.562,70 541.149.328,48 133.336.141,55

2018 617.773.000,00 320.407.590,37 31.033.890,67 289.373.699,70 320.407.590,37 0,00

Тебела 3: Однос планираних, уплаћених, утрошених и враћених средстава 

2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018 година
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9 "Индустрија машина и трактора" АД, Београд 22 2.418.416,00 0,00 2.418.416,00 

10 "Инос синма АД Севојно", Севојно 9 2.028.312,00 1.028.133,00 3.056.445,00 

11 
"Концерн Петар Драпшин АД Стандард Плус" 

д.о.о., Младеновац 
38 3.732.872,00 0,00 3.732.872,00 

12 "МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ", Београд 2 224.224,00 0,00 224.224,00 

13 "МЛЕКАРА-ПЛАНА" АД , Крагујевац 5 825.855,00 0,00 825.855,00 

14 "Монтелектро" ДОО, Ниш 1 48.048,00 24.348,00 72.396,00 

15 
"ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА-ПРОДУКТ" АД, 

Палилула, Београд 
27 5.909.236,00 0,00 5.909.236,00 

16 "Превентор обезбеђење" ДОО,  Кањижа 1 223.080,00 113.012,00 336.092,00 

17 "Сирена" д.о.о. , Суботица 1 223.080,00 113.015,00 336.095,00 

18 "СРБИЈАТРАНС" д.о.о., Ниш 8 1.793.792,00 0,00 1.793.792,00 

19 "ТЕ-ТО" АД Фабрика шећера, Сента 7 92.664,00 0,00 92.664,00 

20 
BEMIX 1971 GROUP DOO ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 

УСЛУГЕ И ПРОМЕТ, Стара Пазова 
1 225.368,00 114.235,00 339.603,00 

21 PROJMETAL A.D., Београд 102 16.686.878,00 8.690.249,00 25.377.127,00 

22 АД "Граничар" Гаково 5 684.112,00 0,00 684.112,00 

23 АД Алекса Шантић, Алекса Шантић 120 12.908.896,00 0,00 12.908.896,00 

24 
АД за занатско-инсталатерске послове 

"СЛОГА", Кањижа 
2 443.872,00 0,00 443.872,00 

25 

АД за производњу хране за животиње, 

ветеринарских лекова и вакцина Ветеринарски 

завод Земун, Београд 

45 7.661.482,00 3.987.631,00 11.649.113,00 

26 

Акционарско друштво за холдинг, консалтинг и 

менаџмент послове "ГРУПА ЗАСТАВА 

ВОЗИЛА", Крагујевац 

14 2.329.756,00 0,00 2.329.756,00 

27 Ауто кућа "Вождовац" АД, Београд-Вождовац 15 1.503.216,00 760.880,00 2.264.096,00 

28 
Грађевинско предузеће "GEMAX" ДОО, 

Београд-Земун 
1 139.368,00 0,00 139.368,00 
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29 
Д.О.О ФАП-ЛИВНИЦА СА НАДГРАДЊОМ, 

Пријепоље 
38 1.720.576,00 0,00 1.720.576,00 

30 ДОО "Impex promet", Ниш 1 20.020,00 10.180,00 30.200,00 

31 
ДОО "ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЈОЦА-

ВЕТ", Бољевац 
2 439.296,00 0,00 439.296,00 

32 ДОО "ИБЕЛ", Чачак 1 148.720,00 75.342,00 224.062,00 

33 Друштвено предузеће "Аутомобилско", Београд 1 223.080,00 113.012,00 336.092,00 

34 
Друштво за пекарску и трговинску делатност 

Пекара МБН ДОО, Ниш 
1 221.936,00 112.462,00 334.398,00 

35 
Друштво за производњу и промет ЕИ 

"Акустика" АД, Сврљиг 
3 570.864,00 289.221,00 860.085,00 

36 

Друштво са ограниченом одговорношћу за 

угоститељску делатност "Фап Лим" д.о.о., 

Прибој 

43 3.275.129,00 929.137,00 4.204.266,00 

37 ЗОРКА-ТРАНСПОРТ ДОО, Шабац 28 126.073,00 0,00 126.073,00 

38 ИГП "Просвета" АД, Ниш 1 9.005,00 0,00 9.005,00 

39 ИМК "14.ОКТОБАР" АД, Крушевац 2 83.798,00 0,00 83.798,00 

40 
ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ 

МАТЕРИЈАЛА ФИТ ДОО,  БЕЧЕЈ 
1 224.224,00 113.618,00 337.842,00 

41 Индустрија мотора Раковица ад, Београд 126 8.881.444,00 0,00 8.881.444,00 

42 

Концерн ПЕТАР ДРАПШИН а.д.-Фабрика 

одливака у металним калупима д.о.о., 

Младеновац 

1 48.620,00 24.618,00 73.238,00 

43 
Концерн Петар Драпшин АД Заштитна 

радионица Драпшин ДОО, Младеновац 
89 9.432.280,00 0,00 9.432.280,00 

44 
КОНЦЕРН ПЕТАР ДРАПШИН АД ФАБРИКА 

АЛАТА ДОО, Младеновац 
8 612.469,00 0,00 612.469,00 

45 Мала четворка ДОО, Краљево 17 2.200.913,00 1.132.105,00 3.333.018,00 

46 МЕДИТЕКС АД, Степановићево 5 974.688,00 0,00 974.688,00 

47 ППТ "Кочна техника" АД, Трстеник 1 81.224,00 0,00 81.224,00 

48 

Предузеће за производњу заштитних средстава, 

промет и пословне услуге "ЈУГО-ХЕМ" ДОО, 

Лесковац 

1 132.561,00 6.362,00 138.923,00 
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49 

Предузеће за производњу изолационих 

материјала "ПРВА ИСКРА ФИМ" д.о.о., 

Београд-Барич 

6 1.162.304,00 0,00 1.162.304,00 

50 

Предузеће за производњу индустријске 

пнеуматике ППТ-ИНДУСТРИЈСКА 

ПНЕУМАТИКА АД, Трстеник 

1 50.765,00 0,00 50.765,00 

51 

Предузеће за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом "ЕЛКА 

ЕЛЕКТРОКЕРАМИКА" ДОО Буковик 

18 1.217.216,00 0,00 1.217.216,00 

52 
Предузеће за путеве "Београд" АД у 

реструктурирању, Београд 
1 912.958,00 0,00 912.958,00 

53 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ПРВИ МАЈ ПЛУС 

ДОО, Београд 
5 388.960,00 0,00 388.960,00 

54 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТУРИЗАМ КСР 

БЕОГРАДTУРС ДОО, Београд 
2 356.928,00 0,00 356.928,00 

55 
Предузеће за унутрашњу и спољну трговину 

ENTER GAME GROUP ДОО, Београд 
4 636.064,00 327.712,00 963.776,00 

56 

Привредно друштво ГОША Фабрика шинских 

возила, путничких и специјалних вагона д.о.о. 

Смедеревска Паланка 

364 76.508.221,00 36.241.630,00 112.749.851,00 

57 

Привредно друштво за производњу и промет 

медицинских средстава, лабораториjског 

прибора и пластичне амбалаже "СПЕКТАР" 

ДОО, Чачак 

19 2.590.588,00 1.410.937,00 4.001.525,00 

58 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 

ТРГОВИНУ И ТРАНСПОРТ ЕКСПОРТ-

ИМПОРТ "PRO LOGISTIC RPC" ДОО, Вршац 

13 1.869.296,00 933.754,00 2.803.050,00 

59 
Привредно друштво за телекомуникације ТВ 

Метрополис д.о.о., Београд 
2 305.448,00 154.774,00 460.222,00 

60 
Привредно друштво за трговину БАСЕМИ доо, 

Шабац 
4 411.840,00 208.652,00 620.492,00 

61 
Привредно друштво за трговину и 

угоститељство "СТАНДАРД" ДОО, Костолац 
3 437.008,00 0,00 437.008,00 

62 
РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО 

ОБРЕНОВАЦ ДОО, Обреновац 
5 1.121.120,00 0,00 1.121.120,00 

63 
Специјализовано заваривачко привредно 

друштво "ЗАВАРИВАЧ" АД, Врање 
171 28.235.064,00 0,00 28.235.064,00 

64 Фабрика опруга АД "Гибњара", Краљево 2 267.696,00 0,00 267.696,00 

65 
Фабрика папира и амбалаже "Лепенка", Нови 

Кнежевац 
46 4.999.995,00 2.592.034,00 7.592.029,00 

66 

Фондација Мозаик за развој културе и неговање 

традиције Мађара у дијаспори на територији АП 

Војводине, Нови Сад 

1 134.992,00 68.440,00 203.432,00 

67 Холдинг корпорација "КОМГРАП" ад, Београд 20 3.568.136,00 1.814.313,00 5.382.449,00 
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68 
ШИК КОПАОНИК ЛЕСОНИТ ДОО, 

Куршумлија 
1 115.544,00 58.527,00 174.071,00 

  Укупно: 1591 228.211.356,00 64.008.527,00 292.219.883,00 

 

       Како је износ од 2.846.183,30 који је приходован од привредног друштва „Инос Синма АД 

Севојно“, Севојно истовремено и исплаћен у 2018. години, поступили смо по упутству 

Министраства финансија број 403-00-2229-2/2018-001-005 од 14.11.2018. године и средства 

вратили на евиденциони рачун Фонда. Због тога реална исплата  по захтевима запослених од 

292.219.883,00 динара  је исказана у износу од 289.373.699,70 на конту 4729-Остале накнаде 

из буџета-исплате потраживања по захтевима запослених из привредних друштава над којима 

је отворен стечајни поступак (умањење за износ од 2.846.183,30 динара). 

 

      3.4. Остале активости у 2018. години 

 

             3.4.1. Наплата потраживања Фонда из стечајне масе привредних друштава над  

                       којима је отворен стечајни поступак 

 

       Фонд солидарности је у 2018. години приходовао средства из стечајне масе привредних 

друштава над којима је отворен стечајни поступак у износу од 282.320.799,31 динара. Од 

“Инос Синма АД Севојно“, Севојно коју смо и  исплатили у 2018. години приходовали смо 

2.846.183,30 динара (посебно означена у Табели 5). По упутству Министарства финансија 

број 403-00-2229-2/2018-001-005 од 14.11.2018. године наведени износ је враћен на 

евиденциони рачун Фонда. Остала средстава су враћена у потпуности на рачун Остали 

приходи из буџета број 840-745128843-36 по уопутству Министарства рада и социјалне 

политике број 401-00-00031/11/2012-17 од 09.04.2012. године. 

 

Табела 5: Фонд солидарности-Приходована и враћена средства у 2018. години од 

привредних друштава над којима је отворен стечај   

Редни 

број Носилац прихода 
Датум 

пријема 

прихода 
Износ 

Година у којој су 

извршене Исплате 

привредним 

друштвима над 

којима је отворен 

стечајни поступак  

1 АД  "Панчево" Индустрија обуће, Панчево 23.01.2018. 47.339,00 2008 

2 АД "Интерлеминд", Лесковац 26.01.2018. 266.445,01 2017 

3 "Први мај" ДОО, Ждеглово, Лебане 06.02.2018. 2.986.310,22 2012 

4 "Папирпак" ДОО, Прељина 20.02.2018. 246.167,31 2015 

5 ДП "Конфекција Звезда", Крушевац 21.02.2018. 2.936.646,00 2016/2017 

6 "Трикотекс" АД, Београд 01.03.2018. 15.552,68 2014 

7 "Зорка-Центар за истраживања" ДОО, Шабац 19.03.2018. 259.482,11 2017 

8 ФЕИН "Стари јасен" АД, Краљево 23.03.2018. 8.552.364,97 2011 

9 "Аутосаобраћај" АД, Крагујевац 27.03.2018. 43.680,00 2017 

10 ДП „25. МАЈ“, Беле Цркве 28.03.2018. 17.965,47 2011 

11 АД "ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА", Крагујевац 02.04.2018. 79.703,14 2015/2017 
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12 "Дахлиа" ДОО, Београд-Земун 10.04.2018. 7.473.697,85 2017 

13 АД "Електромонтажа" , Зајечар 25.04.2018. 1.599,13 2012 

14 АД "Колектив", Аранђеловац 30.04.2018. 1.800.006,29 2011/2013 

16 ДП "Индустрија стакла", Панчево 29.05.2018. 13.415.211,62 2017 

17 ФЖВ "Желвоз" АД, Смедерево 30.05.2018. 24.857.838,80 2017 

18 
"Терратраде-бродоремонт" АД, Бачки 

Моноштор, Сомбор 
31.05.2018. 5.000.000,11 2013 

19 "Папирпромет" Д.О.О., Краљево 01.06.2018. 407.640,97 2010/2011 

20 МК "Рудник" АД, Горњи Милановац 06.06.2018. 3.389.630,92 2017 

22 "Аутотранспорт" АД, Краљево 26.06.2018. 13.503.097,32 2017 

23 "Термоелектро" д.о.о., Београд 23.07.2018. 28.336.831,81 2015 

25 "ТУ Топек" ДОО, Бачка Топола 30.07.2018. 7.110.026,94 2011 

26 АД "Пекара Кикинда", Кикинда 02.08.2018. 4.543,06 2012 

27 "Зорка стандард" доо, Шабац 06.08.2018. 799.983,00 2017 

28 "РТВ Младеновац" ДОО, Младеновац 07.08.2018. 72.835,49 2017 

29 "Sirmium steel" ДОО, Сремска Митровица 08.08.2018. 7.966.477,80 2017 

30 "Петар Драпшин" АД, Нови Сад 21.08.2018. 23.275,93 2017 

31 ГИК Банат АД, Зрењанин 13.08.2018. 404.424,82 2013 

33 Ветеринарска станица Ужице д.о.о.,  Ужице 14.09.2018. 253.072,00 2013 

34 "Бродоимпекс" ДОО, Београд 19.09.2018. 5.870.048,00 2010 

35 "Bridge power investments" ДОО, Нови Сад 20.09.2018. 2.938.069,05 2017 

36 
ВХПД Хидроградња и ерозија АД, 

Пожаревац 
24.09.2018. 765.512,02 2016 

37 "Аутосаобраћај" АД, Крагујевац 25.09.2018. 2.852.033,62 2017 

39 ДП "Застава ИТ-Турс", Крагујевац 28.09.2018. 1.304.768,00 2016 

40 "ШИК Копаоник кухиње", Београд  05.10.2018. 99.128,00 2017 

41 "Инос Синма АД Севојно", Севојно 10.10.2018. 2.846.183,30 2018 

42 "Бранко Перишић" АД, Крушевац 11.10.2018. 6.598.019,67 2017 

43 "Beer commerce DOO", Ниш 16.10.2018. 438.771,10 2015 

44 
Грађевинско предузеће "13. октобар", 

Параћин 
23.10.2018. 114.017,36 2010 

46 "Термоелектро пројект" ДОО, Београд 31.10.2018. 101.794,88 2017 

47 ЈКП "Краљевица", Зајечар 14.11.2018. 2.577.194,74 2015 

48 "МИН Локомотива" АД, Ниш 15.11.2018. 7.859.468,19 2016 
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49 
Вршачки виногради АД виноградарства и 

подрумарства, Вршац 
16.11.2018. 18.522,51 2017 

50 "Срем Шид" д.о.о., Шид 16.11.2018. 10.920.494,42 2014 

51 "Градитељ" АД, Ивањица 19.11.2018. 8.409.769,87 2010 

53 Земљорадничка задруга "Прогрес", Рготина 10.12.2018. 16.707,10 2011 

54 ДОО "Југо-хем", Лесковац 14.12.2018. 1.135.466,24 2017 

55 "Минел електроопрема", Београд 20.12.2018. 4.379.200,00 2014 

56 "Партнер инжењеринг" д.о.о., Београд 25.12.2018. 46.085.958,55 2013 

57  "Термоелектро" ДОО, Београд 29.12.2018. 46.717.822,92 2015 

  Укупно приходовано:   282.320.799,31   

 

             3.4.2.  Остале активности из пословања Фонда у 2018. години 

 
У октобру 2018. године именован је нови директор Фонда солидарности Милица Лукешевић 

која је на том месту заменила дотадашњег директора Јаблана Обрадовића. 

 

У складу са донетим каталогом од стране Министарства за државну управу и локалну 

самоуправу извршено је усклађивање постојећих радних места и усвојен је нови Правилник о 

организацији и систематизацији послова у Фонду солидарности. У складу са Законом о 

јавним службама донета су и решења о промени назива радних места запослених у Фонду 

солидарности.  

 

Урађен је и достављен Државној ревизорској институцији коначни одазовни извештај у 

јуну 2018. године. 

 

У 2018. години Фонд солидарности је сва плаћања обављао кроз информациони систем за 

извршење буџета за индиректне кориснике ИСИБ.  

 

 

 IV   АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ЈАВНОСТИ РАДА 

 

       4.1. Обука службеника  и упознавање јавности  са радом Фонда 
 

       Фонд солидарности је наставио традицију редовног обучавања и усавршавања својих 

запослених сматрајући да је обука један од најбитнијих предуслова за ваљану примену 

закона, спровођење управног поступка и омогућавање запосленима да своја законска права 

остваре код Фонда. Редовно информисање и обука  запослених вршена је током године после 

сваког иновирања и увођења нових софтверских решења за процес управног поступка и 

процеса информисања подносиоца захтева за исплату потраживања код Фонда солидарности 

као и новог информационог система за извршење буџета Републике. 

       У току 2018. године запослени Фонда су учествовали на неколико стручних семинара 

који су се у Београду бесплатно организовали, финансијски службеници учествовали су на  

обукама из области књиговодства, обукама рада у Excelu, предавању везано за дигитализацију 

државне управе. Екипа правне струке учествовала је на семинару из области радног и 

стечајног права, док је један запослен био на обуци у пружању прве помоћи. Присуствовали 

смо и саветовању везано за јавне набавке. Запослени у Фонду имају на располагању и 

одговарајуће стручне часописе, уџбенике и другу литературу која се односи на област рада 

Фонда солидарности.  
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       Јавност се о раду Фонда солидарности обавештава преко  информативног материјала 

који се дели на скуповима са радницима као и редовним давањем извештаја и информација на 

сајту Фонда www.fs.gov.rs. У новембру 2018. године постављен је нови сајт Фонда 

солидарности. 
 О раду Фонда редовно су се подносили извештаји о финансијском пословању и пословању 

уопште надлежним државним органима и институцијама (Влада, министарства, привредни 

судови, агенције), репрезентативним синдикатима и удружењима послодаваца Србије. 

       По захтевима органа јавне власти, али и оних који траже информације, у служби Фонда се 

свакодневно обављају консултације и дају информације о раду Фонда солидарности. 

        У функцији олакшавања радницима да остваре своја законска права код Фонда, вршена 

је и подела упутстава, лифлета и плаката о правима радника, потребним документима и 

начину подношења захтева код Фонда.   

 

        4.2. Сарадња  са државним органима, институцијама државне управе и друге  

                активности 

 

       Фонд солидарности одржава редовну комуникацију и сарадњу са државним органима и 

установама и институцијама државне управе. Фонд солидарности има законску обавезу да 

своја општа акта доставља Влади на усвајање као и да планска документа и годишње 

извештаје доставља на давање сагласности. Да би ови акти били усвојени на адекватан начин 

нужна је сарадња са представницима надлежних министарстава (Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство финансија, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја и Министарство за државну управу и локалну 

самоуправу) и стручним телима Владе.  

        Са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарством 

финансија је одржавана редовна сарадња и консултације око израде планских докумената, пре 

свега годишњег финансијског плана Фонда и износа средстава који се Законом о буџету 

Републике требају издвојити за пословање Фонда на годишњем нивоу. 

        Фонд солидарности је имао редовне консултације и извештавање у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања о текућем пословању Фонда, броју поднетих 

захтева, решеним захтевима, новчаним исплатама и друго. Од стране овог министарства Фонд 

има пуно разумевање и подршку посебно када се утврђује предлог за средства из буџета које 

треба доделити Фонду.   

Фонд солидарности је имао и сарадњу са Министарством за државну управу и локалну 

самоуправу везано за израду каталога радних места. 

Редовна сарадња остварује се и са привредним судовима. Та сарадња је стално у 

успону, а међусобно разумевање надлежности и обавеза ових партнера је од великог значаја 

за остваривање законских права радника код Фонда. Досадашња сарадња са привредним 

судовима учинила је да се стечајни поступак у делу права запослених као поверилаца 

спроводи уредније и одговорније према тим радницима. Захваљујући правовременом 

достављању и уредности докумената које ови судови доносе, а тичу се поверилачких права 

запослених, радници код Фонда брже и лакше остварују своја права на исплату потраживања. 

Ради унапређења ове сарадње представници Фонда су 2018. години одржавали редовне 

контактне и консултације са представницима ових судова. 

       Фонд по потреби остварује повремену сарадњу и са другим државним институцијама и 

установама, пре свега са органима локалне самоуправе и начелницима округа. 

       Од осталих институција, добра сарадња у 2018. години остварена је и са 

репрезентативним синдикатима, Савезом самосталних синдиката Србије и Уједињеним 

гранским синдикатом „Независност“ као и са Унијом послодаваца Србије. 

 

 

 

 

http://www.fs.gov.rs/
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       4.3. Међународна сарадња  

 

       Фонд до сада није имао неку интензивнију међународну сарадњу. Тако је било и у 2018. 

години. Средства за ову намену нису могла бити издојена у потребном износу јер су она 

ставом Министарства финансија  и документима за планирање буџета била ограничена. 

 

 

Подносиоци захтева се могу информисати о правима и начинима за остваривање тих права 

код Фонда солидарности на сајту https://www.fs.gov.rs.Такође, сваки подносилац захтева може 

на сајту пратити и информисати се о току решавања свог захтева укуцавањем свог матичног 

броја. 
 

 

 

 

Председник Управног одбора 

                                                                                _________________________ 

                                                                                                                             Радомир Стевић 
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