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905
На осно ву чла на 33. За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 35/00, 57/03  – од лу ка УС, 72/03  – др. 
за кон, 18/04, 85/05  – др за кон, 101/05  – др. за кон, 104/09  – др. за-
кон, 28/11  – од лу ка УС и 36/11) 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 Пр вој сед ни ци Пр-
вог ре дов ног за се да ња у 2016. го ди ни, одр жа ној 3. мар та 2016. го-
ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

о из ме на ма Од лу ке о раз ре ше њу и име но ва њу чла но ва 
и за ме ни ка чла но ва Ре пу блич ке из бор не ко ми си је

I
Од лу ка о раз ре ше њу и име но ва њу чла но ва и за ме ни ка чла-

но ва Ре пу блич ке из бор не ко ми си је („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
51/14 и 94/15), ме ња се та ко што се:

1. Раз ре ша ва ју члан ства у Ре пу блич кој из бор ној ко ми си ји:
 – проф. др Де јан Ђур ђе вић, дипл. прав ник, пред сед ник Ре пу-

блич ке из бор не ко ми си је,
 – Мар ко Јан ко вић, дипл. прав ник, члан Ре пу блич ке из бор не 

ко ми си је,
 – На та ша Ђу кић, дипл. прав ник, члан Ре пу блич ке из бор не 

ко ми си је, 
 – Ма ја Пеј чић, дипл. прав ник, члан Ре пу блич ке из бор не ко-

ми си је, 
 – Ја на Љу би чић, дипл. прав ник, члан Ре пу блич ке из бор не ко-

ми си је,
 – Ми лош Срећ ко вић, дипл. прав ник, за ме ник чла на Ре пу-

блич ке из бор не ко ми си је,
 – Алек сан дра Сте ва но вић, дипл. прав ник, за ме ник чла на Ре-

пу блич ке из бор не ко ми си је,
 – Сне жа на Ра ко че вић, дипл. прав ник, за ме ник чла на Ре пу-

блич ке из бор не ко ми си је,
 – Со ња По ду на вац, дипл. прав ник, за ме ник чла на Ре пу блич-

ке из бор не ко ми си је;

2. У Ре пу блич ку из бор ну ко ми си ју име ну ју:
 – проф. др Де јан Ђур ђе вић, дипл. прав ник, за пред сед ни ка 

Ре пу блич ке из бор не ко ми си је, 
 – Мар ко Јан ко вић, дипл. прав ник, за чла на Ре пу блич ке из-

бор не ко ми си је,
 – На та ша Ђу кић, дипл. прав ник, за чла на Ре пу блич ке из бор-

не ко ми си је,
 – Ма ја Пеј чић, дипл. прав ник, за чла на Ре пу блич ке из бор не 

ко ми си је,
 – Сне жа на Ра ко че вић, дипл. прав ник, за чла на Ре пу блич ке 

из бор не ко ми си је,
 – Ми лош Срећ ко вић, дипл. прав ник, за за ме ни ка чла на Ре пу-

блич ке из бор не ко ми си је,
 – Ни ко ла Је лић, дипл. прав ник, за за ме ни ка чла на Ре пу блич-

ке из бор не ко ми си је,
 – Ра до је Ма ли џан, дипл. прав ник, за за ме ни ка чла на Ре пу-

блич ке из бор не ко ми си је, 
 – Со ња По ду на вац, дипл. прав ник, за за ме ни ка чла на Ре пу-

блич ке из бор не ко ми си је.

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 22
У Бе о гра ду, 3. мартa 2016. го ди не

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је
Председник,

Ма ја Гој ко вић, с.р.

906
На осно ву чла на 8. За ко на о елек трон ским ме ди ји ма („Слу-

жбе ни гла сник РС”, број 83/14) 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 Пр вој сед ни ци Пр-
вог ре дов ног за се да ња у 2016. го ди ни, одр жа ној 3. мар та 2016. го-
ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

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

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

пред лог цр кви и вер ских за јед ни ца, би ра се Алек сан дра Јан ко 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 23
У Бе о гра ду, 3. мар та 2016. го ди не 

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је
Председник,

Ма ја Гој ко вић, с.р.

907
На осно ву чла на 10. став 2. За ко на о елек трон ским ко му ни ка-

ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 44/10, 60/13  – УС и 62/14) 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 Пр вој сед ни ци Пр-
вог ре дов ног за се да ња у 2016. го ди ни, одр жа ној 3. мар та 2016. го-
ди не, до не ла је 

ОД  Л У  КУ 

о из бо ру пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка и чла но ва 
Управ ног од бо ра Ре гу ла тор не аген ци је за елек трон ске 

ко му ни ка ци је и по штан ске услу ге

I
У Управ ни од бор Ре гу ла тор не аген ци је за елек трон ске ко му-

ни ка ци је и по штан ске услу ге би ра ју се:
1) за пред сед ни ка:
 – Дра ган Ко ва че вић;
2) за за ме ни ка пред сед ни ка:
 – Пе тар Сти јо вић;
3) за чла но ве:
(1) Дан ка Мар тић,
(2) др Вла ди мир Кр стић,
(3) проф. др Де јан Мар ко 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 25 
У Бе о гра ду, 3. мар та 2016. го ди не

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је
Председник,

Ма ја Гој ко вић, с.р.


