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4538
На осно ву чла на 97. За ко на о јав ном ту жи ла штву („Слу жбе ни 

гла сник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12  – УС, 
121/12, 101/13, 108/13, 111/14 и 117/14) и чла на 8. став 1. За ко на о 
На род ној скуп шти ни („Слу жбе ни гла сник РС”, број 9/10), 

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на Сед мој сед ни ци 
Дру гог ре дов ног за се да ња у 2016. го ди ни, одр жа ној 27. де цем бра 
2016. го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

о пре стан ку функ ци је јав ног ту жи о ца у Основ ном  
јав ном ту жи ла штву у Тр сте ни ку

I
Ви о ле ти Вук ми ро вић, јав ном ту жи о цу у Основ ном јав ном 

ту жи ла штву у Тр сте ни ку, пре ста је функ ци ја да на 29. де цем бра 
2016. го ди не, на лич ни зах тев.

II
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

РС број 78
У Бе о гра ду, 27. де цем бра 2016. го ди не

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је
Пред сед ник,

Ма ја Гој ко вић, с.р.

4539
На осно ву чла на 22. став 1. За ко на о На род ној бан ци Ср би је 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05  – др. за кон, 44/10, 
76/12, 106/12, 14/15 и 40/15  – УС) и чла на 8. став 1. За ко на о На-
род ној скуп шти ни („Слу жбе ни гла сник РС”, број 9/10),

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на Сед мој сед ни ци 
Дру гог ре дов ног за се да ња у 2016. го ди ни, одр жа ној 27. де цем бра 
2016. го ди не, до не ла је 

ОД  Л У  КУ

о из бо ру чла на Са ве та гу вер не ра На род не бан ке Ср би је 
1. За чла на Са ве та гу вер не ра На род не бан ке Ср би је би ра се 

Сто јан Ста мен ко вић, на пе ри од од пет го ди на.
2. Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

РС број 79
У Бе о гра ду, 27. де цем бра 2016. го ди не

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је
Пред сед ник,

Ма ја Гој ко вић, с.р.

4540
На осно ву чла на 140. став 2. За ко на о јав ним на бав ка ма 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и чла на 8. За-
ко на о На род ној скуп шти ни („Слу жбе ни гла сник РС”, број 9/10), 

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на Сед мој сед ни ци 
Дру гог ре дов ног за се да ња у 2016. го ди ни, одр жа ној 27. де цем бра 
2016. го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

о из бо ру два чла на Ре пу блич ке ко ми си је за за шти ту 
пра ва у по ступ ци ма јав них на бав ки

1. За чла но ве Ре пу блич ке ко ми си је за за шти ту пра ва у по-
ступ ци ма јав них на бав ки би ра ју се:

 – Је ле на Сто ја но вић, на пе ри од од пет го ди на,
 – Све тла на Ра жић, на пе ри од од пет го ди на.

2. Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

РС број 80
У Бе о гра ду, 27. де цем бра 2016. го ди не 

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је
Пред сед ник,

Ма ја Гој ко вић, с.р.

4541
На осно ву чла на 8. став 1. За ко на о На род ној скуп шти ни 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 9/10) и чла на 23. став 3. За ко на о за-
шти ти кон ку рен ци је („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 51/09 и 95/13), 

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на Сед мој сед ни ци 
Дру гог ре дов ног за се да ња у 2016. го ди ни, одр жа ној 27. де цем бра 
2016. го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

о из бо ру чла на Са ве та Ко ми си је за за шти ту  
кон ку рен ци је

I
За чла на Са ве та Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је би ра се 

Че до мир Ра до ји чић, на пе ри од од пет го ди на.

II
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

РС број 81
У Бе о гра ду, 27. де цем бра 2016. го ди не

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је
Пред сед ник,

Ма ја Гој ко вић, с.р.

4542
На осно ву чла на 8. За ко на о елек трон ским ме ди ји ма („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 83/14 и 6/16  – др. за кон) и чла на 8. За ко на 
о На род ној скуп шти ни („Слу жбе ни гла сник РС”, број 9/10), 

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на Сед мој сед ни ци 
Дру гог ре дов ног за се да ња у 2016. го ди ни, одр жа ној 27. де цем бра 
2016. го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

о из бо ру чла но ва Са ве та Ре гу ла тор ног те ла  
за елек трон ске ме ди је

I
За чла но ве Са ве та Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је 

би ра ју се:
1. на пред лог удру же ња чи ји су ци ље ви оства ри ва ње сло бо де 

из ра жа ва ња и за шти та де це:
 – Ра до је Ку јо вић;
2. на пред лог уни вер зи те та акре ди то ва них у Ре пу бли ци Ср би ји:
 – Го ран Пе тро вић.

II
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

РС број 82
У Бе о гра ду, 27. де цем бра 2016. го ди не 

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је
Пред сед ник,

Ма ја Гој ко вић, с.р.
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