
190 Број 30 27. март 2015.

За вр шна од ред ба

Члан 12.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 01-306/15-3
У Бе о гра ду, 23. мар та 2015. го ди не

Ми ни стар,
др Не бој ша Сте фа но вић, с.р.

2921
На осно ву чла на 3. став 2. Уред бе о ви си ни и усло ви ма за до-

де лу под сти цај них сред ста ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 88/09, 
67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и 81/14),

Ми ни стар по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не до но си

П РА  В И Л  Н И К 

o ускла ђе ним из но си ма под сти цај них сред ста ва  
за по нов ну упо тре бу, ре ци кла жу и ко ри шће ње  

од ре ђе них вр ста от па да

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се ускла ђе ни из но си под сти цај-

них сред ста ва из чл. 2, 2а, 2б и 2в Уред бе о ви си ни и усло ви ма 
за до де лу под сти цај них сред ста ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и 81/14  – у 
да љем тек сту: Уред ба).

Члан 2.
Под сти цај на сред ства из чла на 2. Уред бе у 2015. го ди ни из-

но се:
1) за по нов ну упо тре бу и ко ри шће ње от пад не гу ме као се кун-

дар не си ро ви не  – 18.390,00 ди на ра по то ни;
2) за трет ман от пад них гу ма ра ди до би ја ња енер ги је  – 

3.606,00 ди на ра по то ни;
3) за про из вод њу ке са  – тре ге ри ца за ви ше крат ну упо тре бу 

де бљи не пре ко 20 µm   – 6.010,00 ди на ра по то ни;
4) за про из вод њу ке са  – тре ге ри ца за ви ше крат ну упо тре-

бу де бљи не пре ко 20 µm ко је са др же би о ра згра ди ве ади ти ве  – 
8.414,00 ди на ра по то ни.

Члан 3.
Под сти цај на сред ства из чла на 2а Уред бе за по нов ну упо тре-

бу, ре ци кла жу и ко ри шће ње от пад не елек трич не и елек трон ске 
опре ме као се кун дар не си ро ви не у 2015. го ди ни из но се:

От пад на елек трич на и елек трон ска опре ма:
раз ред 1 (ве ли ки кућ ни апа ра ти) осим: 43 дин./kg
 – рас хлад них уре ђа ја и кли ме 108 дин./kg
 – уре ђа ја за гре ја ње 13 дин./kg
раз ред 2 (ма ли кућ ни апа ра ти) 58 дин./kg
раз ред 3 (опре ма ин фор ма тич ке тех но ло ги је и те ле ко му ни ка ци је) 
осим: 58 дин./kg
 – мо ни то ра ЦРТ 86 дин./kg
 – оста лих мо ни то ра 38 дин./kg
раз ред 4 (опре ма ши ро ке по тро шње за ра зо но ду) осим: 27 дин./kg
 – те ле ви зиј ских апа ра та ЦРТ  86 дин./kg
 – оста лих те ле ви зиј ских апа ра та 38 дин./kg
раз ред 5 (опре ма за осве тље ње) 32 дин./kg
под ра зред 5а (флу о ре сцент не, ком пакт не, оста ле све тиљ ке) 129 дин./kg
раз ред 6 (елек трич ни и елек трон ски алат) 48,5 дин./kg
раз ред 7 (играч ке, опре ма за ре кре а ци ју и спорт) 27 дин./kg
раз ред 8 (ме ди цин ски по моћ ни уре ђа ји) 48,5 дин./kg
раз ред 9 (ин стру мен ти за пра ће ње и над зор) 97 дин./kg
раз ред 10 (ауто ма ти) 97 дин./kg

Члан 4.
Под сти цај на сред ства из чла на 2б Уред бе у 2015. го ди ни из-

но се:
1) за по нов ну упо тре бу, ре ци кла жу и ко ри шће ње от пад них 

уља као се кун дар не си ро ви не  – 10,00 ди на ра по ки ло гра му;
2) за трет ман от пад них уља ра ди до би ја ња енер ги је  – 5,00 

ди на ра по ки ло гра му. 

Члан 5.
Под сти цај на сред ства из чла на 2в Уред бе у 2015. го ди ни из-

но се:
1) за по нов ну упо тре бу, ре ци кла жу и ко ри шће ње от пад них 

стар те ра, аку му ла то ра, ин ду стриј ских ба те ри ја и аку му ла то ра  – 
14,50 ди на ра по ки ло гра му; 

2) за по нов ну упо тре бу, ре ци кла жу и ко ри шће ње от пад них 
пре но сних аку му ла то ра или стар те ра  – 145,50 ди на ра по ки ло гра му. 

Члан 6.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о ускла ђе ним из но си ма под сти цај них сред ста ва за по-
нов ну упо тре бу, ре ци кла жу и ко ри шће ње од ре ђе них вр ста от па да 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 81/14).

Члан 7.
Овај пра вил ник сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја-

вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-11/2015-09
У Бе о гра ду, 19. мар та 2015. го ди не

Ми ни стар,
проф. др Сне жа на Бо го са вље вић Бо шко вић, с.р.

2922
Нa oснoву члaнa 104. стaв 1. Зaкoнa o eлeк трoнским кoмуни-

кaциjaмa („Службeни глaсник РС”, бр. 44/10, 60/13  – УС и 62/14), 
на пред лог Ре гу ла тор не аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је и 
по штан ске услу ге,

Министaр тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја до но си

П РА  В И Л  Н И К

о из ме ни Пра вил ни ка о пре ла ску са ана лог ног  
на ди ги тал но еми то ва ње те ле ви зиј ског про гра ма  

и при сту пу мул ти плек су 

Члан 1.
У Пра вил ни ку о пре ла ску са ана лог ног на ди ги тал но еми то-

ва ње те ле ви зиј ског про гра ма и при сту пу мул ти плек су („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 86/14 и 18/15), у чла ну 11. та бе ла: „Ро ко ви за по-
че так си мул ка ста и га ше ње ана лог них сер ви са, по зо на ма рас по де-
ле” за ме њу је се та бе лом:

„Ро ко ви за по че так си мул ка ста и га ше ње ана лог них сер ви са,  
по зо на ма рас по де ле”

Зо на рас по де ле
Си мул каст Гру па за 

ис кљу че њеПо че так Крај
Вршац 01.09.2014. 15.04.2015. 1
Суботица  – Сомбор 01.09.2014. 08.05.2015. 2
Кикинда 01.09.2014. 08.05.2015. 2
Чот  – Венац 01.09.2014. 18.05.2015. 3
Авала 01.09.2014. 25.05.2015. 4
Рудник  – Црни Врх Јагодина 01.09.2014. 01.06.2015. 5
Тупижница 01.10.2014. 01.06.2015. 5
Торник  – Овчар 01.11.2014. 01.06.2015. 5
Дели Јован 01.11.2014. 01.06.2015. 5
Бесна Кобила 01.10.2014. 15.06.2015. 6
Јастребац 01.11.2014. 15.06.2015. 6
Копаоник 01.11.2014. 15.06.2015. 6
Цер  – Маљен 01.11.2014. 15.06.2015. 6
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Члан 2.

Овај пра вил ник сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја-
вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

Број 110-00-00030/2015-07
У Бе о гра ду, 24. мар та 2015. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р.

2923
На осно ву чла на 164. став 2. За ко на о др жав ним слу жбе ни-

ци ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 81/05  – ис прав ка, 83/05 
 – ис прав ка, 64/07, 67/07  – ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14),

Ви со ки слу жбе нич ки са вет до но си

П РА  В И Л  Н И К

o из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о струч ним  
оспо со бље но сти ма, зна њи ма и ве шти на ма ко је се  
про ве ра ва ју у из бор ном по ступ ку, на чи ну њи хо ве  

про ве ре и ме ри ли ма за из бор на рад на ме ста

Члан 1.
У Пра вил ни ку о струч ним оспо со бље но сти ма, зна њи ма и ве-

шти на ма ко је се про ве ра ва ју у из бор ном по ступ ку, на чи ну њи хо ве 
про ве ре и ме ри ли ма за из бор на рад на ме ста („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 64/06, 81/06, 43/09 и 35/10), у чла ну 1. ре чи: „Ре пу блич ког 
јав ног пра во бра ни о ца, за ме ни ка Ре пу блич ког јав ног пра во бра ни о ца” 
за ме њу ју се ре чи ма: „Др жав ног правобраниoца и за ме ни ка Др жав-
ног пра во бра ни о ца”, а ре чи: „и на чел ни ка прав ног окру га” бри шу се.

Члан 2.
У чла ну 19. став 1. ре чи: „Ре пу блич ког јав ног пра во бра ни о ца и 

за ме ни ка Ре пу блич ког јав ног пра во бра ни о ца” за ме њу ју се ре чи ма: 
„Др жав ног пра во бра ни о ца и за ме ни ка Др жав ног пра во бра ни о ца”.

Члан 3.
У чла ну 22. по сле ста ва 1. до да је се став 2. ко ји гла си: „На 

кра ју, кон курс на ко ми си ја обра зло же ну ли сту до ста вља ру ко во ди-
о цу, од но сно дру гом ли цу над ле жном да Вла ди пред ло жи кан ди-
да та за по ста вље ње на по ло жај.”.

Члан 4.
На зив чла на 23. и члан 23. бри шу се.

Члан 5. 
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

792 број 110-00-1/2015-01
У Бе о гра ду, 16. мар та 2015. го ди не 

Ви со ки слу жбе нич ки са вет
Пред сед ник,

Ђор ђе Цве тин ча нин, с.р.

2924
На осно ву чла на 45. За ко на о шу ма ма („Слу жбе ни гла сник 

РС”, бр. 30/10 и 93/12), 
Ми ни стар по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не до но си

Н А  Р Е Д  БУ
о ме ра ма за шти те и са на ци је шу ма оште ће них  

ле до ло ми ма и ле до и зва ла ма

1. Овом на ред бом од ре ђу ју се ме ре за шти те и са на ци је шу ма 
оште ће них ле до ло ми ма и ле до и зва ла ма на под руч ју Ни шав ског, 

Ти моч ког, Бор ског, Ра син ског, По мо рав ског и Бра ни чев ског управ-
ног окру га.

2. Ра ди за шти те и са на ци је шу ма оште ће них ле до ло ми ма и 
ле до и зва ла ма пред у зи ма ју се сле де ће ме ре:

1) на ла же се Јав ном пред у зе ћу за га здо ва ње шу ма ма „Ср би-
ја шу ме” Бе о град да, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за по-
сло ве шу мар ства, до 30. апри ла 2015. го ди не до не се Ак ци о ни план 
са на ци је оште ће них шу ма у др жав ном и при ват ном вла сни штву за 
пе ри од 2015 –2018. го ди не, ко ји на ро чи то са др жи:

 – ме то до ло ги ју утвр ђи ва ња по вр ши не и ко ли чи не оште ће не 
дрв не за пре ми не (на чин пре ме ра, еви ден ти ра ње и об ра чун по вр-
ши не и оште ће не дрв не за пре ми не),

 – на чин са на ци је за кон крет не си ту а ци је на те ре ну у за ви сно-
сти од про цен та оште ће ња ста ба ла,

 – при о ри те те пре ма хит но сти,
 – ди на ми ку из во ђе ња ра до ва,
 – ро ко ве са на ци је оште ће них шу ма,
 – кал ку ла ци ју тро шко ва спро во ђе ња ме ра са на ци је,
 – по тре бан сад ни ма те ри јал за са на ци ју од ре ђе них по вр ши на,
 – план по треб не ре кон струк ци је и из град ње но ве ин фра-

струк ту ре (ка ми он ски пу те ви, вла ке),
 – ме то до ло ги ју из ра чу на ва ња на ста ле ште те на шу ми, шум-

ским са о бра ћај ни ца ма и дру гим објек ти ма ко ји су у функ ци ји га-
здо ва ња шу ма ма,

 – по треб на фи на сиј ска сред ства за са на ци ју оште ће них шу ма,
 – те мат ске кар те (кар те по ин тен зи те ти ма ште та, ди на ми ци 

из во ђе ња ра до ва, шум ских са о бра ћај ни ца итд.),
 – ме ре за шти те шу ма од биљ них бо ле сти и ште то чи на, а на-

ро чи то у шу ма ма че ти на ра;
2) на ла же се соп стве ни ци ма шу ма да под не су над ле жном 

шум ском га здин ству, од но сно шум ској упра ви Jавног пред у зе ћа за 
га здо ва ње шу ма ма „Ср би ја шу ме” при ја ву за са на ци ју оште ће них 
шу ма до 30. ју на 2015. го ди не уз ко ју тре ба да при ло же из вод из 
ли ста не по крет но сти за оште ће не шу ме, а над ле жном шум ском га-
здин ству, од но сно шум ској упра ви Јав ног пред у зе ћа за га здо ва ње 
шу ма ма „Ср би ја шу ме” да по сту пи по под не тој при ја ви соп стве ни-
ка шу ма у ро ку од ме сец да на од да на ње ног при је ма;

3) вр ши се ода би ра ње, обе ле жа ва ње до знач ним жи гом и еви-
ден ти ра ње оште ће них ста ба ла за се чу (до зна ка) у др жав ним шу-
ма ма нај ка сни је до:

 – 30. апри ла 2015. го ди не  – за 2015. го ди ну,
 – 31. ок то бра 2015. го ди не  – за 2016. го ди ну,
 – 31. ок то бра 2016. го ди не  – за 2017. и 2018. го ди ну;
4) вр ши се са на ци ја ве штач ки по диг ну тих шу ма че ти на ра 

(кул ту ре) и ква ли тет них са сто ји на бу кве (уче шће тех нич ког др ве-
та ве ће од 20%) нај ка сни је до 31. де цем бра 2016. го ди не;

5) спро во ди се кон тро ла пред у зе тих ме ра из под тач. 1) –4) ове 
тач ке од стра не шу мар ског ин спек то ра.

3. Са на ци ја оште ће них шу ма соп стве ни ка и ко ри сни ка ко ја 
ни је про пи са на план ским до ку мен ти ма у шу мар ству вр ши се на 
осно ву ре ше ња шу мар ског ин спек то ра, у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу ју шу ме.

4. Ме ре за шти те и са на ци је шу ма из тач ке 2. под тач. 1) –4) 
ове на ред бе спро во де ко ри сни ци шу ма у пе ри о ду од 2015. до 2018. 
го ди не, а ме ре за шти те и са на ци је шу ма из тач ке 2. под тач. 2) и 
4) ове на ред бе спро во де соп стве ни ци шу ма у пе ри о ду од 2015. до 
2018. го ди не. 

5. Ова на ред ба сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја-
вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-27/2015-09
У Бе о гра ду, 18. мар та 2015. го ди не

Ми ни стар,
проф. др Сне жа на Бо го са вље вић Бо шко вић, с.р.




