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27. март 2015.
Завршна одредба

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 01-306/15-3
У Београду, 23. марта 2015. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с.р.
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На основу члана 3. став 2. Уредбе о висини и условима за до
делу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09,
67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и 81/14),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

П РА В И Л Н И К
o усклађеним износима подстицајних средстава
за поновну употребу, рециклажу и коришћење
одређених врста отпада

Члан 4.
Подстицајна средства из члана 2б Уредбе у 2015. години из
носе:
1) за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних
уља као секундарне сировине – 10,00 динара по килограму;
2) за третман отпадних уља ради добијања енергије – 5,00
динара по килограму.
Члан 5.
Подстицајна средства из члана 2в Уредбе у 2015. години из
носе:
1) за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних
стартера, акумулатора, индустријских батерија и акумулатора –
14,50 динара по килограму;
2) за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних
преносних акумулатора или стартера – 145,50 динара по килограму.
Члан 6.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за по
новну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
(„Службени гласник РС”, број 81/14).
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-11/2015-09
У Београду, 19. марта 2015. године
Министар,
проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, с.р.

Члан 1.
Овим правилником утврђују се усклађени износи подстицај
них средстава из чл. 2, 2а, 2б и 2в Уредбе о висини и условима
за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр.
88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и 81/14 – у
даљем тексту: Уредба).
Члан 2.
Подстицајна средства из члана 2. Уредбе у 2015. години из
носе:
1) за поновну употребу и коришћење отпадне гуме као секун
дарне сировине – 18.390,00 динара по тони;
2) за третман отпадних гума ради добијања енергије –
3.606,00 динара по тони;
3) за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу
дебљине преко 20 µm – 6.010,00 динара по тони;
4) за производњу кеса – трегерица за вишекратну употре
бу дебљине преко 20 µm које садрже биоразградиве адитиве –
8.414,00 динара по тони.
Члан 3.
Подстицајна средства из члана 2а Уредбе за поновну употре
бу, рециклажу и коришћење отпадне електричне и електронске
опреме као секундарне сировине у 2015. години износе:
Отпадна електрична и електронска опрема:
разред 1 (велики кућни апарати) осим:
– расхладних уређаја и климе

43 дин./kg
108 дин./kg
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Нa oснoву члaнa 104. стaв 1. Зaкoнa o eлeктрoнским кoмуникaциjaмa („Службeни глaсник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14),
на предлог Регулаторне агенције за електронске комуникације и
поштанске услуге,
Министaр трговине, туризма и телекомуникација доноси

П РА В И Л Н И К
о измени Правилника о преласку са аналогног
на дигитално емитовање телевизијског програма
и приступу мултиплексу
Члан 1.
У Правилнику о преласку са аналогног на дигитално емито
вање телевизијског програма и приступу мултиплексу („Службени
гласник РС”, бр. 86/14 и 18/15), у члану 11. табела: „Рокови за по
четак симулкаста и гашење аналогних сервиса, по зонама расподе
ле” замењује се табелом:
„Рокови за почетак симулкаста и гашење аналогних сервиса,
по зонама расподеле”

– уређаја за грејање

13 дин./kg

разред 2 (мали кућни апарати)

58 дин./kg

разред 3 (опрема информатичке технологије и телекомуникације)
осим:

Зона расподеле

58 дин./kg

Вршац

01.09.2014. 15.04.2015.

1

– монитора ЦРТ

86 дин./kg

Суботица – Сомбор

01.09.2014. 08.05.2015.

2

– осталих монитора

38 дин./kg

Кикинда

01.09.2014. 08.05.2015.

2

разред 4 (опрема широке потрошње за разоноду) осим:

27 дин./kg

Чот – Венац

01.09.2014. 18.05.2015.

3

– телевизијских апарата ЦРТ

86 дин./kg

Авала

01.09.2014. 25.05.2015.

4

– осталих телевизијских апарата

38 дин./kg

Рудник – Црни Врх Јагодина

01.09.2014. 01.06.2015.

5

разред 5 (опрема за осветљење)

32 дин./kg

Тупижница

01.10.2014. 01.06.2015.

5

Симулкаст
Почетак

Крај

Група за
искључење

подразред 5а (флуоресцентне, компактне, остале светиљке)

129 дин./kg

Торник – Овчар

01.11.2014. 01.06.2015.

5

разред 6 (електрични и електронски алат)

48,5 дин./kg

Дели Јован

01.11.2014. 01.06.2015.

5

Бесна Кобила

01.10.2014. 15.06.2015.

6

48,5 дин./kg

Јастребац

01.11.2014. 15.06.2015.

6

разред 9 (инструменти за праћење и надзор)

97 дин./kg

Копаоник

01.11.2014. 15.06.2015.

6

разред 10 (аутомати)

97 дин./kg

Цер – Маљен

01.11.2014. 15.06.2015.

6

разред 7 (играчке, опрема за рекреацију и спорт)
разред 8 (медицински помоћни уређаји)

27 дин./kg

27. март 2015.
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Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-00030/2015-07
У Београду, 24. марта 2015. године
Министар,
Расим Љајић, с.р.
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На основу члана 164. став 2. Закона о државним службени
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05
– исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14),
Високи службенички савет доноси

П РА В И Л Н И К
o изменама и допунама Правилника о стручним
оспособљеностима, знањима и вештинама које се
проверавају у изборном поступку, начину њихове
провере и мерилима за избор на радна места
Члан 1.
У Правилнику о стручним оспособљеностима, знањима и ве
штинама које се проверавају у изборном поступку, начину њихове
провере и мерилима за избор на радна места („Службени гласник
РС”, бр. 64/06, 81/06, 43/09 и 35/10), у члану 1. речи: „Републичког
јавног правобраниоца, заменика Републичког јавног правобраниоца”
замењују се речима: „Државног правобраниoца и заменика Држав
ног правобраниоца”, а речи: „и начелника правног округа” бришу се.
Члан 2.
У члану 19. став 1. речи: „Републичког јавног правобраниоца и
заменика Републичког јавног правобраниоца” замењују се речима:
„Државног правобраниоца и заменика Државног правобраниоца”.
Члан 3.
У члану 22. после става 1. додаје се став 2. који гласи: „На
крају, конкурсна комисија образложену листу доставља руководи
оцу, односно другом лицу надлежном да Влади предложи канди
дата за постављење на положај.”.
Члан 4.
Назив члана 23. и члан 23. бришу се.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
792 број 110-00-1/2015-01
У Београду, 16. марта 2015. године
Високи службенички савет
Председник,
Ђорђе Цветинчанин, с.р.
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На основу члана 45. Закона о шумама („Службени гласник
РС”, бр. 30/10 и 93/12),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

Н А Р Е Д Б У
о мерама заштите и санације шума оштећених
ледоломима и ледоизвалама
1. Овом наредбом одређују се мере заштите и санације шума
оштећених ледоломима и ледоизвалама на подручју Нишавског,
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Тимочког, Борског, Расинског, Поморавског и Браничевског управ
ног округа.
2. Ради заштите и санације шума оштећених ледоломима и
ледоизвалама предузимају се следеће мере:
1) налаже се Јавном предузећу за газдовање шумама „Срби
јашуме” Београд да, уз сагласност министарства надлежног за по
слове шумарства, до 30. априла 2015. године донесе Акциони план
санације оштећених шума у државном и приватном власништву за
период 2015–2018. године, који нарочито садржи:
– методологију утврђивања површине и количине оштећене
дрвне запремине (начин премера, евидентирање и обрачун повр
шине и оштећене дрвне запремине),
– начин санације за конкретне ситуације на терену у зависно
сти од процента оштећења стабала,
– приоритете према хитности,
– динамику извођења радова,
– рокове санације оштећених шума,
– калкулацију трошкова спровођења мера санације,
– потребан садни материјал за санацију одређених површина,
– план потребне реконструкције и изградње нове инфра
структуре (камионски путеви, влаке),
– методологију израчунавања настале штете на шуми, шум
ским саобраћајницама и другим објектима који су у функцији га
здовања шумама,
– потребна финасијска средства за санацију оштећених шума,
– тематске карте (карте по интензитетима штета, динамици
извођења радова, шумских саобраћајница итд.),
– мере заштите шума од биљних болести и штеточина, а на
рочито у шумама четинара;
2) налаже се сопственицима шума да поднесу надлежном
шумском газдинству, односно шумској управи Jавног предузећа за
газдовање шумама „Србијашуме” пријаву за санацију оштећених
шума до 30. јуна 2015. године уз коју треба да приложе извод из
листа непокретности за оштећене шуме, а надлежном шумском га
здинству, односно шумској управи Јавног предузећа за газдовање
шумама „Србијашуме” да поступи по поднетој пријави сопствени
ка шума у року од месец дана од дана њеног пријема;
3) врши се одабирање, обележавање дозначним жигом и еви
дентирање оштећених стабала за сечу (дознака) у државним шу
мама најкасније до:
– 30. априла 2015. године – за 2015. годину,
– 31. октобра 2015. године – за 2016. годину,
– 31. октобра 2016. године – за 2017. и 2018. годину;
4) врши се санација вештачки подигнутих шума четинара
(културе) и квалитетних састојина букве (учешће техничког дрве
та веће од 20%) најкасније до 31. децембра 2016. године;
5) спроводи се контрола предузетих мера из подтач. 1)–4) ове
тачке од стране шумарског инспектора.
3. Санација оштећених шума сопственика и корисника која
није прописана планским документима у шумарству врши се на
основу решења шумарског инспектора, у складу са законом којим
се уређују шуме.
4. Мере заштите и санације шума из тачке 2. подтач. 1)–4)
ове наредбе спроводе корисници шума у периоду од 2015. до 2018.
године, а мере заштите и санације шума из тачке 2. подтач. 2) и
4) ове наредбе спроводе сопственици шума у периоду од 2015. до
2018. године.
5. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана обја
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-27/2015-09
У Београду, 18. марта 2015. године
Министар,
проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, с.р.

