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Пре глед скра ће ни ца у тек сту

ЕУ Европ ска уни ја
УН Ује ди ње не на ци је
ОЕЦД Ме ђу на род на ор га ни за ци ја за еко ном ску са-

рад њу и раз вој
ММФ Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд
ЕВРО СТАТ Ста ти стич ки за вод ЕУ
СЗО Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја
Com pen di um Ста ти стич ки про грам Евро ста та
ИПА Ин стру мен ти за прет при ступ ну по моћ ЕУ
НПИ На ци о нал ни план за ин те гра ци ју Ср би је у ЕУ 
ЕСС Европ ски ста ти стич ки си стем
NA CE Оп шта кла си фи ка ци ја де лат но сти EУ
СНА Кла си фи ко ва ни си стем на ци о нал них ра чу на
ЕСА Европ ски си стем на ци о нал них и ре ги о нал них 

ра чу на
MIG Кла си фи ка ци ја пре ма еко ном ској на ме ни, по 

ме то до ло ги ји ЕУ
БДП Бру то до ма ћи про из вод
КД Кла си фи ка ци ја де лат но сти 
СМТК Но мен кла ту ра ста ти сти ке спољ не тр го ви не
НССТ Но мен кла ту ра спољ не тр го ви не
Прод ком Кла си фи ка ци ја про из во да
CPA Кла си фи ка ци ја про из во да пре ма де лат но сти
CO I COP Кла си фи ка ци ја ин ди ви ду ал не по тро шње пре-

ма на ме ни
МКБ Ме ђу на род на кла си фи ка ци ја бо ле сти, по вре-

да и узро ка смр ти
IS CO Ме ђу на род на стан дард на кла си фи ка ци ја за ни-

ма ња
IS CED  Ме ђу на род на стан дард на кла си фи ка ци ја 

обра зо ва ња 
Кјо то про то кол Про то кол из Кјо та уз Оквир ну кон вен ци ју 

Ује ди ње них на ци ја о про ме ни кли ме
CLR TAP  Кон вен ци ја о пре ко гра нич ном за га ђе њу ва-

зду ха на ве ли ким уда ље но сти ма
Де вИн фо Ба за по да та ка за пра ће ње дру штве ног раз во ја 
НУТС Но мен кла ту ра про стор них је ди ни ца у ста ти-

сти ци
CPI Ин декс по тро шач ких це на
ПДВ По рез на до да ту вред ност
EU-SILC Ис тра жи ва ње ЕУ о при хо ди ма и стан дар ду 

ста нов ни штва
САС` Про грам ски па кет за ана ли тич ки рад у ста ти-

сти ци
ИН ПУТ-АУТ ПУТ  Та бе ле ме ђу соб них од но са про из вод ње и по-

тро шње по про из во ди ма и услу га ма
GDDS Си стем ди се ми на ци је оп штих по да та ка
SDDS Стан дар ди за ди се ми на ци ју по себ них по да та ка
ИКТ Ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о на тех но ло ги ја

732
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”, број 44/10) 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 2011. го ди ни, одр жа ној 31. мар та 2011. 
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 пу блич ке аген ци је за елек трон ске 

ко му ни ка ци је 

I
У Управ ни од бор Ре пу блич ке аген ци је за елек трон ске ко му-

ни ка ци је би ра ју се:
1) за пред сед ни ка:
 – проф. др Јо ван Ра ду но вић;

2) за за ме ни ка пред сед ни ка:
 – др Здрав ко Ста ни ми ро вић;
3) за чла но ве:
 – проф. др Ми ро слав Ду кић,
 – проф. др Вла де Ми ли ће вић,
 – мр Вук Ву јо 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 8
У Бе о гра ду, 31. мар та 2011. го ди не

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

проф. др Сла ви ца Ђу кић-Де ја но вић, с.р.

733
На осно ву чла на 92а став 7. За ко на о Бу џет ском си сте му 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10) 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 2011. го ди ни, одр жа ној 31. мар та 2011. 
го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

о из бо ру чла но ва Фи скал ног са ве та

I
За пред сед ни ка Фи скал ног са ве та би ра се др Па вле Пе тро вић.

II
За чла но ве Фи скал ног са ве та би ра ју се:
 – др Вла ди мир Вуч ко вић,
 – мр Ни ко ла Ал ти пар ма ков.

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

Ср би је”.

РС број 13
У Бе о гра ду, 31. мар та 2011. го ди не

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

проф. др Сла ви ца Ђу кић-Де ја но вић, с.р.

734
На осно ву чла на 23. ст. 1. и 2. тач ка 3. и чла на 24. За ко на о 

ра ди о ди фу зи ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/02, 97/04, 76/05, 
79/05, 62/06, 85/06, 86/06 и 41/09) 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 2011. го ди ни, одржанoj  31. мар та 2011. 
го ди не, до не ла је 

ОД  Л У  КУ

о из бо ру чла на Са ве та Ре пу блич ке ра ди о ди фу зне  
аген ци је

I
За чла на Са ве та Ре пу блич ке ра ди о ди фу зне аген ци је би ра се, 

Го ран Пе тро вић, из ре да Кон фе рен ци је уни вер зи те та Ср би је. 
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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 16
У Бе о гра ду, 31. мар та 2011. го ди не

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

проф. др Сла ви ца Ђу кић-Де ја но вић, с.р.

735
На осно ву чла на 9. За ко на о Аген ци ји  за бор бу про тив ко руп-

ци је („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 97/08 и 53/10) 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 2011. го ди ни, одр жа ној 31.  мар та 2011. 
го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

о из бо ру чла на Од бо ра Аген ци је за бор бу про тив  
ко руп ци је

I
За чла на Од бо ра  Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је би ра се 

Зла та Ђор ђе вић, за ме ник глав ног и од го вор ног уред ни ка Но вин-
ске аген ци је Бе та. 

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 7
У Бе о гра ду, 31. мар та 2011. го ди не

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

проф. др Сла ви ца Ђу кић-Де ја но вић, с.р.

736
На осно ву чла на 151. За ко на о здрав стве ној за шти ти („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05, 72/09  – др. за кон, 88/10 и 99/10) 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 2011. го ди ни, одр жа ној 31. мар та 2011. 
го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

о из бо ру чла на Здрав стве ног са ве та Ср би је

I
За чла на  Здрав стве ног са ве та Ср би је би ра се проф. др Дра-

ган Са вић, ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи-
те та у Но вом Са ду.

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 9
У Бе о гра ду, 31. мар та 2011. го ди не

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

проф. др Сла ви ца Ђу кић-Де ја но вић, с.р.

737
На осно ву чла на 38. За ко на о Др жав ном ве ћу ту жи ла ца 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08 и 101/10) 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 2011. го ди ни, одр жа ној 31. мар та 2011. 
го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ 

о из бо ру из бор них чла но ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца  
из ре да јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца 

са стал ном функ ци јом

I
За из бор не чла но ве Др жав ног ве ћа ту жи ла ца из ре да јав них 

ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца са стал ном функ ци јом, би-
ра ју се:

1) из ви шег јав ног ту жи ла штва:
 – Бран ко Ста мен ко вић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Ви шем јав-

ном ту жи ла штву у Бе о гра ду;
2) из основ них јав них ту жи ла шта ва:
 – Да ни је ла Син ђе лић, јав ни ту жи лац у Дру гом основ ном јав-

ном ту жи ла штву у Бе о гра ду и 
 – Мај да Ра кић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном 

ту жи ла штву у Кра ље ву.

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 10
У Бе о гра ду, 31. мар та 2011. го ди не

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

проф. др Сла ви ца Ђу кић-Де ја но вић, с.р.

738
На осно ву чла на 153. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 

35. став 4. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства („Слу жбе ник гла сник 
РС”, бр. 116/08 и 101/10) 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 2011. го ди ни, одр жа ној  31.  мар та 2011. 
го ди не, до не ла је 

ОД  Л У  КУ

о из бо ру чла но ва Ви со ког са ве та суд ства из ре да су ди ја 

I
За чла но ве Ви со ког са ве та суд ства из ре да су ди ја би ра ју се: 
1. Мир ја на Ивић, су ди ја у Вр хов ном ка са ци о ном су ду,
2. Ми ли мир Лу кић, су ди ја у Апе ла ци о ном су ду у Бе о гра ду,
3. Алек сан дар Сто иљ ков ски, су ди ја у При вред ном су ду у Зре-

ња ни ну,
4. Бла го је Јак шић, су ди ја у Ви шем пре кр шај ном су ду,
5. Со ња Ви да но вић, су ди ја Основ ног су да у Су бо ти ци,
6. Бран ка Бан че вић, су ди ја у Апе ла ци о ном су ду у Но вом Са ду.

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 17
У Бе о гра ду, 31. мар та 2011. го ди не

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

проф. др Сла ви ца Ђу кић-Де ја но вић, с.р.


