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4383
На осно ву чла на 147. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је („Слу-

жбе ни гла сник РС”, број 98/06) и чла на 51. став 1. За ко на о су ди ја-
ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 
121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15 и 63/15),

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци Пет на е-
стог ван ред ног за се да ња у 2015. го ди ни, одр жа ној 24. ју ла 2015. 
го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

о из бо ру су ди је ко ји се пр ви пут би ра на су диј ску  
функ ци ју

I
Ка та ри на Бо жо вић, су диј ски по моћ ник у При вред ном су ду у 

Ужи цу, би ра се за су ди ју При вред ног су да у Ужи цу.

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 28

У Бе о гра ду, 24. ју ла 2015. 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.

4384
На осно ву чла на 147. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је („Слу-

жбе ни гла сник РС”, број 98/06) и чла на 51. став 1. За ко на о су ди ја-
ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 
121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15 и 63/15), 

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци Пет на е-
стог ван ред ног за се да ња у 2015. го ди ни, одр жа ној 24. ју ла 2015. 
го ди не, до не ла је 

ОД  Л У  КУ

о из бо ру су ди ја ко ји се пр ви пут би ра ју на су диј ску 
функ ци ју

I
Би ра ју се за су ди је Пре кр шај ног су да у Бе о гра ду:
1. Ан то нић Го ран, ди пло ми ра ни прав ник, Ко це ље ва,
2. Ђу ри чић Ма ја, су диј ски по моћ ник у Апе ла ци о ном су ду у 

Бе о гра ду,
3. Ко ја ди но вић Ба но вац Бра ни сла ва, су диј ски по моћ ник у 

Управ ном су ду,
4. Ла кић Је ле на, ко ри сник по чет не обу ке Пра во суд не ака де-

ми је,
5. Ма ја чић Ка та ри на, су диј ски по моћ ник у Апе ла ци о ном су-

ду у Бе о гра ду,
6. Ми тро вић Ко ста, су диј ски по моћ ник у Пре кр шај ном су ду 

у Бе о гра ду,
7. Па вли ца Ђу ро, су диј ски по моћ ник у Пре кр шај ном су ду у 

Бе о гра ду,
8. Ри ста но вић Оли ве ра, су диј ски по моћ ник у Пре кр шај ном 

су ду у Бе о гра ду,
9. Си би но вић Је ле на, су диј ски по моћ ник у Пр вом основ ном 

су ду у Бе о гра ду,
10. Шће па но вић Бо ја на, су диј ски по моћ ник у Пр вом основ-

ном су ду у Бе о гра 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 29
У Бе о гра ду, 24. ју ла 2015. 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.

4385
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 сед ни ци Пет на е-
стог ван ред ног за се да ња у 2015. го ди ни, одр жа ној 24. ју ла 2015. 
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 Од бо ра за кул ту ру и ин фор ми са ње На род не скуп шти не, 
би ра се Оли ве ра Зе кић, ди пло ми ра ни по ли ти ко лог за но ви нар ство 
и ин фор ма ци 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 30
У Бе о гра ду, 24. ју ла 2015. 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.

4386
На осно ву чла на 45. По слов ни ка На род не скуп шти не („Слу-

жбе ни гла сник РС”, број 20/12  – пре чи шћен  текст), 
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци Пет на е-

стог ван ред ног за се да ња у 2015. го ди ни, одр жа ној 24. ју ла 2015. 
го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

о из ме ни Од лу ке о из бо ру чла но ва и за ме ни ка чла но ва 
од бо ра На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је

У Од лу ци о из бо ру чла но ва и за ме ни ка чла но ва од бо ра На-
род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 42/14, 43/14, 44/14, 55/14, 57/14, 60/14, 64/14, 107/14, 111/14, 
123/14, 132/14, 25/15, 43/15 и 46/15), вр ше се сле де ће из ме не: 

I
Раз ре ша ва ју се ду жно сти чла но ви, од но сно за ме ни ци чла но-

ва од бо ра На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је:
1. У Од бо ру за устав на пи та ња и за ко но дав ство
 – проф. др Јан ко Ве се ли но вић, члан.
2. У Од бо ру за спољ не по сло ве
 – проф. др Јан ко Ве се ли но вић, за ме ник чла на.
3. У Од бо ру за ди ја спо ру и Ср бе у ре ги о ну
 – проф. др Јан ко Ве се ли но вић, члан,
 – Го ран Бог да но вић, за ме ник чла на.
4. У Од бо ру за обра зо ва ње, на у ку, тех но ло шки раз вој и ин-

фор ма тич ко дру штво
 – проф. др Јан ко Ве се ли но вић, за ме ник чла на. 

II
За чла но ве, од но сно за ме ни ке чла но ва од бо ра На род не скуп-

шти не Ре пу бли ке Ср би је, би ра ју се:
1. У Од бор за устав на пи та ња и за ко но дав ство
 – Би ља на Ха са но вић Ко раћ, за чла на.
2. У Од бор за за спољ не по сло ве
 – Бран ка Ка ра ви дић, за за ме ни ка чла на.
3. У Од бор за ди ја спо ру и Ср бе у ре ги о ну
 – Го ран Бог да но вић, члан,
 – др Бла го је Бра дић, за ме ник чла на.


