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4031
На осно ву  чла на 35. став 2. За ко на о др жав ној упра ви („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и чла на 43. став 
2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис-
прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Вла да до но си

РЕ  ШЕ  ЊЕ

о раз ре ше њу ди рек то ра Ре пу блич ког ге о дет ског за во да

I
Раз ре ша ва се Зо ран Кре јо вић ду жно сти ди рек то ра Ре пу блич-

ког ге о дет ског за во да.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.
24 број 119-14406/2014

У Бе о гра ду, 14. но вем бра 2014. го ди не
Вла да

Пред сед ник, 
Алек сан дар Ву чић, с.р.

4032
На осно ву  чла на 35. став 2. За ко на о др жав ној упра ви („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а 
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) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис прав ка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Вла да до но си

РЕ  ШЕ  ЊЕ

о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра 
Ре пу блич ког ге о дет ског за во да

I
По ста вља се др Зо ран По по вић за вр ши о ца ду жно сти ди рек-

то ра Ре пу блич ког ге о дет ског за во да, на шест ме се ци.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

24 број 119-14405/2014
У Бе о гра ду, 14. но вем бра 2014. го ди не

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р.

4033
На осно ву чла на 7. став 7. За ко на о елек трон ским ко му ни-

ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник PC”, бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14) 
и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
55/05, 71/05 – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 
7/14 – УС и 44/14),

Вла да до но си

РЕ  ШЕ  ЊЕ

о да ва њу са гла сно сти на Ста тут 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
Да је се са гла сност на Ста тут Ре гу ла тор не аген ци је за елек-

трон ске ко му ни ка ци је и по штан ске услу ге, ко ји је до нео 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 на сед ни ци од 30. ок то бра 2014. го ди не.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

05 број 110-13945/2014
У Бе о гра ду, 6. но вем бра 2014. го ди не

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р. 

МИНИСТАРСТВА
4034

На осно ву чла на 231. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), по зах те ву Син ди ка та за по сле-
них у ко му нал но-стам бе ној де лат но сти Ср би је, са се ди штем у Бе о гра ду, Трг Ни ко ле Па ши ћа 5/III, ко га за сту па Ми лан Гру јић пред сед-
ник, у по ступ ку пре и спи ти ва ња ре пре зен та тив но сти Син ди ка та за по сле них у ко му нал но стам бе ној де лат но сти – Оп штин ски син ди кат 
Зре ња нин, на пред лог Од бо ра за утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но сти син ди ка та и удру же ња по сло да ва ца, др жав ни се кре тар по Ре ше њу о 
овла шће њу ми ни стра за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња број  021-01-32/1/2014-05 од 27. ма ја 2014. го ди не до но си

РЕ  ШЕ  ЊЕ

I
Усва ја се зах тев Син ди ка та за по сле них у ко му нал но-стам бе ној де лат но сти Ср би је и утвр ђу је се да Син ди кат за по сле них у ко му-

нал но стам бе ној де лат но сти – Оп штин ски син ди кат Зре ња нин не ис пу ња ва усло ве ре пре зен та тив но сти у ко му нал ним де лат но сти ма на 
те ри то ри ји гра да Зре ња ни на.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-00028/2014-02
У Бе о гра ду, 24. ок то бра 2014. го ди не

Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња

Др жав ни се кре тар,
Алек сан дар Сто ја но вић, с.р. 
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Ако је раз ли чит број је ди ни ца фар ма це ут ског об ли ка у па ко-

ва њу упо ре ди вог ле ка у ре фе рент ним зе мља ма у од но су на број 
је ди ни ца фар ма це ут ског об ли ка у па ко ва њу ле ка ко ји је на Ли сти 
ле ко ва, од но сно за ко ји је под нет зах тев за ста вља ње на Ли сту ле-
ко ва, за по ре ђе ње се узи ма па ко ва ње ко је је нај бли же по бро ју је-
ди ни ца фар ма це ут ског об ли ка ле ка.

Уко ли ко је од нос из ме ђу нај бли жег ве ћег и нај бли жег ма њег 
па ко ва ња исти у од но су на лек ко ји се раз ма тра, по ре ђе ње се вр ши 
са це ном па ко ва ња ле ка чи ја је це на ни жа, пре ра чу на то по је ди ни-
ци фар ма це ут ског об ли ка.

Упо ре ди ва це на ле ка на ве ли ко, у слу ча ју из ста ва 4. овог 
чла на, из ра чу на ва се за је ди ни цу фар ма це ут ског об ли ка упо ре ди-
вог ле ка, а за тим се пре ра чу на ва на број је ди ни ца фар ма це ут ског 
об ли ка у па ко ва њу ле ка на Ли сти ле ко ва, од но сно за ко је је под нет 
зах тев за ста вља ње на Ли сту ле ко ва.

Број је ди ни ца фар ма це ут ског об ли ка у па ко ва њу упо ре ди вог 
ле ка у ре фе рент ним зе мља ма мо же да са др жи нај ви ше до пе де-
сет пу та ве ћи, од но сно пе де сет пу та ма њи број је ди ни ца фар ма це-
ут ског об ли ка у од но су на број је ди ни ца фар ма це ут ског об ли ка у 
па ко ва њу ле ка ко ји је на Ли сти ле ко ва, од но сно за ко ји је под нет 
зах тев за ста вља ње на Ли сту ле ко ва.

Члан 13.
У чла ну 26. по сле ста ва 1. до да је се став 2. ко ји гла си:
„Мак си мал ну це ну ле ка у Ли сти ле ко ва мо гу да има ју:
1) ле ко ви про из ве де ни из кр ви и крв не пла зме;
2) ле ко ви за ко је у Ли сти ле ко ва, у окви ру истог ИНН и ис-

тог или срод ног фар ма це ут ског об ли ка, по сто ји лек са мо јед ног 
про из во ђа ча, а у окви ру исте те ра пиј ске гру пе не по сто ји лек раз-
ли чи тог ИНН, од но сно ле ко ви по треб ни за пру жа ње нео п ход не 
здрав стве не за шти те чи ја се до ступ ност оси гу ра ним ли ци ма мо же 
обез бе ди ти са мо по мак си мал ној це ни;

3) ле ко ви за ко је је це на ле ка утвр ђе на Од лу ком о це на ма ле-
ко ва, од но сно од го ва ра ју ћим ак том ми ни стар ства над ле жног за 
по сло ве здра вља иста или ни жа од це не ле ка утвр ђе не чл. 27. и 28. 
овог пра вил ни ка.

Члан 14.
Члан 28. ме ња се и гла си:

„Члан 28.
Це на ори ги нал ног ле ка на Ли сти ле ко ва је одо бре на це на ле-

ка у скла ду са чла ном 27. овог пра вил ни ка.

Це на пр вог на ред ног ге не рич ког ле ка, у окви ру истог ИНН, 
истог или срод ног фар ма це ут ског об ли ка и исте ја чи не мо же да из-
но си нај ви ше 70% це не ори ги нал ног ле ка са Ли сте ле ко ва.

Це на дру гог на ред ног ге не рич ког ле ка, у окви ру истог ИНН, 
истог или срод ног фар ма це ут ског об ли ка и исте ја чи не мо же да 
из но си нај ви ше 90% це не пр вог ге не рич ког ле ка са Ли сте ле ко ва.

Це на тре ћег на ред ног ге не рич ког ле ка, у окви ру истог ИНН, 
истог или срод ног фар ма це ут ског об ли ка и исте ја чи не мо же да 
из но си нај ви ше 90% це не дру гог ге не рич ког ле ка са Ли сте ле ко ва.

Це на че твр тог на ред ног ге не рич ког ле ка, у окви ру истог ИНН, 
истог или срод ног фар ма це ут ског об ли ка и исте ја чи не мо же да из-
но си нај ви ше 90% це не тре ћег ге не рич ког ле ка са Ли сте ле ко ва.

Це на сва ког сле де ћег ге не рич ког ле ка у окви ру истог ИНН, 
истог или срод ног фар ма це ут ског об ли ка и исте ја чи не оста је на 
ни воу че твр тог н а ред ног ге не рич ког ле ка.

У слу ча ју ста вља ња на ред ног ге не рич ког ле ка на Ли сту ле-
ко ва под усло ви ма из ст. 2–5. овог чла на, це не ге не рич ких ле ко ва, 
од но сно ори ги нал них ле ко ва са Ли сте ле ко ва се ускла ђу ју са це-
ном на ред ног ге не рич ког ле ка, у скла ду са чла ном 30. овог пра-
вил ни ка.

Из у зет но, уко ли ко се на Ли сти ле ко ва, у окви ру од ре ђе ног 
ИНН, фар ма це ут ског об ли ка и ја чи не, на ла зи лек од са мо јед ног 
ге не рич ког про из во ђа ча и уко ли ко тог ле ка не ма у про ме ту, од но-
сно не ма га у до вољ ним ко ли чи на ма за по тре бе оси гу ра них ли ца, 
на Ли сту ле ко ва се мо же ста ви ти на ред ни ге не рич ки лек по це ни 
фор ми ра ној у скла ду са чл. 26. и 27. овог пра вил ни ка.

Члан 15.
У чла ну 30. став 1. по сле ре чи: „про из во ђа ча”, до да ју се ре-

чи: „и исте ја чи не”. 
У ста ву 2. по сле ре чи: „са Ли сте А”, тач ка на кра ју се бри ше 

и до да ју се ре чи: „од но сно Ли сте А1”.

Члан 16.
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”.

01/2 број 110-307/14
У Бе о гра ду, 4. но вем бра 2014. го ди не

Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње
Пред сед ник, 

др Рај ко Ко са но вић, с.р. 

АГЕНЦИЈЕ
4048

На осно ву чла на 7. ст. 6. и 7. 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),

Управ ни од бор Ре гу ла тор не aгенције за елек трон ске ко му ни-
ка ци је и по штан ске услу ге је на 206. сед ни ци одр жа ној 30. ок то-
бра 2014. го ди не, до нео

СТА ТУТ

Ре гу ла тор не аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је 
и по штан ске услу ге

Увод на од ред ба

Члан 1.
Овим ста ту том уре ђу ју се пи та ња од зна ча ја за по сло ва ње, 

ор га ни за ци ју и рад Ре гу ла тор не аген ци је за елек трон ске ко му ни-
ка ци је и по штан ске услу ге, а на ро чи то се ди ште, по сло ви и на чин 
њи хо вог оба вља ња, сред ства за рад и на чин фи нан си ра ња, упра-
вља ње и де ло круг ра да ор га на, за сту па ње, уну тра шња ор га ни за-
ци ја, по сту пак и на чин оства ри ва ња са рад ње са дру гим ор га ни ма, 
јав ност ра да и дру га пи та ња. 

Осни ва ње

Члан 2.
Ре гу ла тор на аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан-

ске услу ге (у да љем тек сту: Аген ци ја) осно ва на За ко ном 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, у да љем тек сту: За кон), је не за ви сна ре гу ла-
тор на ор га ни за ци ја са свој ством прав ног ли ца, ко ја вр ши јав на 
овла шће ња у ци љу ефи ка сног спро во ђе ња утвр ђе не по ли ти ке у 
обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја, под сти ца ња кон ку рен ци је 
елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу га, уна пре ђи ва ња њи-
хо вог ка па ци те та, од но сно ква ли те та, до при но са раз во ју тр жи шта 
елек трон ских ко му ни ка ци ја и за шти те ин те ре са ко ри сни ка елек-
трон ских ко му ни ка ци ја, у скла ду са од ред ба ма За ко на и про пи са 
до не тих на осно ву ње га, као и ре гу ла тор них и дру гих по сло ва у 
скла ду са по себ ним за ко ном ко јим се уре ђу ју по штан ске услу ге.

На зив, се ди ште и ста тус

Члан 3.
Се ди ште Аген ци је је у Бе о гра ду.

Члан 4.
Аген ци ја има ста тус прав ног ли ца. 
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Пе чат и штам биљ

Члан 5.
Аген ци ја има пе чат и штам биљ.

Члан 6.
Пе чат Аген ци је је окру глог об ли ка, са преч ни ком од 32 mm. 
На пе ча ту Аген ци је на ла зи се Ма ли грб Ре пу бли ке Ср би је и 

сле де ћи текст: „Ре пу бли ка Ср би ја, Ре гу ла тор на аген ци ја за елек-
трон ске ко му ни ка ци је и по штан ске услу ге – Бе о град”. 

Текст пе ча та на пи сан је у кон цен трич ним кру го ви ма око Ма-
лог гр ба Ре пу бли ке Ср би је.

Ред ни број пе ча та је ис под Ма лог гр ба Ре пу бли ке Ср би је и 
на пи сан је рим ским бро је ви ма.

Текст пе ча та Аген ци је на пи сан је на срп ском је зи ку, ћи ри-
лич ким пи смом.

Члан 7.
Штам биљ Аген ци је је пра во у га о ног об ли ка, са ди мен зи ја ма 

60 x 30 mm.
Штам биљ Аген ци је са др жи сле де ћи текст: „Ре пу бли ка Ср би-

ја – Ре гу ла тор на аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан-
ске услу ге – Бе о град”. 

На зив и се ди ште Аген ци је ис пи су је се во до рав но, а из ме ђу 
њих, оста вља се пра зан про стор за упи си ва ње бро ја ак та и да ту ма 
ње го вог еви ден ти ра ња. 

Текст штам би ља Аген ци је на пи сан је на срп ском је зи ку, ћи-
ри лич ким пи смом.

Члан 8.
На чин ко ри шће ња, број пе ча та и штам би ља, као и чу ва ње и 

уни шта ва ње пе ча та и штам би ља утвр ђу је се оп штим ак том ко ји 
до но си Управ ни од бо ра Аген ци је.

За штит ни знак

Члан 9.
Аген ци ја има за штит ни знак.
Са став ни део за штит ног зна ка је и скра ће ни на зив Аген ци је: 

РА ТЕЛ.

Прав ни по ло жај

Члан 10.
Аген ци ја је функ ци о нал но и фи нан сиј ски не за ви сна од др-

жав них ор га на, као и од ор га ни за ци ја и ли ца ко ја оба вља ју де лат-
ност елек трон ских ко му ни ка ци ја и по штан ских услу га.

Аген ци ја по слу је у скла ду са про пи си ма о јав ним аген ци ја-
ма, уко ли ко дру га чи је ни је про пи са но За ко ном.

Над зор над за ко ни то шћу и свр си ход но шћу ра да Аген ци је у 
вр ше њу по ве ре них по сло ва вр ши ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве елек трон ских ко му ни ка ци ја и по штан ских услу га.

Аген ци ја мо же, као са ве то дав но те ло осно ва ти струч ни са-
вет ра ди раз ма тра ња и за у зи ма ња ста во ва у ве зи са нај сло же ни јим 
пи та њи ма из обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја и по штан ских 
услу га.

Чла но ве струч ног са ве та би ра Управ ни од бор из ре до ва еми-
нент них струч ња ка из обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја и по-
штан ских услу га.

Струч ни са вет има свој по слов ник о ра ду.
Аген ци ја мо же, за оба вља ње по је ди них струч них по сло ва из 

сво је над ле жно сти, ан га жо ва ти дру га до ма ћа или стра на прав на и 
фи зич ка ли ца.

Члан 11.
Аген ци ја има свој ра чун отво рен код по слов не бан ке.

Над ле жност Аген ци је

Члан 12.
Аген ци ја је над ле жна да:
1) до но си под за кон ске ак те;
2) од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма опе ра то ра, од но сно по-

штан ских опе ра то ра и ко ри сни ка;
3) са ра ђу је са ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма над ле жним за об-

ласт ра ди о ди фу зи је, за шти те кон ку рен ци је, за шти те по тро ша ча, 

за шти те по да та ка о лич но сти и дру гим ор га ни ма и ор га ни за ци ја-
ма по пи та њи ма зна чај ним за област елек трон ских ко му ни ка ци ја и 
по штан ских услу га;

4) са ра ђу је са над ле жним ре гу ла тор ним и струч ним те ли ма 
др жа ва чла ни ца Европ ске уни је и дру гих др жа ва ра ди уса гла ша ва-
ња прак се при ме не про пи са из обла сти елек трон ских ко му ни ка ци-
ја и по штан ских услу га, као и под сти ца ња раз во ја пре ко гра нич них 
елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу га;

5) уче ству је у ра ду ме ђу на род них ор га ни за ци ја и ин сти ту ци-
ја у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја у свој ству на ци о нал ног 
ре гу ла тор ног те ла у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја и по-
штан ских услу га;

6) оба вља ре гу ла тор не и дру ге по сло ве из обла сти по штан-
ских услу га, у скла ду са по себ ним за ко ном ко јим се уре ђу ју по-
штан ске услу ге;

7) оба вља дру ге по сло ве у скла ду са За ко ном.
По сло ве из ста ва 1. овог чла на Аген ци ја оба вља као по ве ре не 

по сло ве, не при стра сно и јав но. 

Члан 13.
Аген ци ја мо же да за кљу чу је уго во ре и оба вља и дру ге по сло-

ве у окви ру над ле жно сти из чла на 12. овог Ста ту та.
У оба вља њу по сло ва из сво је над ле жно сти Аген ци ја исту па 

у прав ном про ме ту у сво је име и за свој ра чун.

Ор га ни Аген ци је

Члан 14.
Ор га ни Аген ци је су Управ ни од бор и ди рек тор. 

Управ ни од бор

Члан 15.
Управ ни од бор Аген ци је има пет чла но ва, од ко јих је је дан 

пред сед ник и је дан за ме ник пред сед ни ка.
Пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка и чла но ве Управ ног од-

бо ра би ра и раз ре ша ва На род на скуп шти на на пред лог Вла де, на 
осно ву спро ве де ног јав ног кон кур са, у скла ду са За ко ном.

Ман дат чла но ва Управ ног од бо ра је пет го ди на. Исто ли це 
мо же би ти би ра но за чла на Управ ног од бо ра нај ви ше два пу та. 

Де ло круг Управ ног од бо ра

Члан 16.
Управ ни од бор Аген ци је, у скла ду са За ко ном:
1) до но си го ди шњи план ра да Аген ци је, ускла ђен са стра-

те шким ак ти ма и ак ци о ним пла но ви ма из обла сти елек трон ских 
ко му ни ка ци ја и по штан ских услу га, нај ка сни је до 15. де цем бра те-
ку ће го ди не за на ред ну го ди ну;

2) до но си, дво тре ћин ском ве ћи ном, Ста тут Аген ци је на ко ји 
са гла сност да је Вла да;

3) до но си По слов ник о ра ду Управ ног од бо ра;
4) до но си пра вил ни ке, упут ства, од лу ке и све дру ге ак те ко-

ји ма се на оп шти на чин уре ђу ју пи та ња из над ле жно сти Аген ци је, 
као и дру га ак та про пи са на За ко ном, од но сно по себ ним за ко ном 
ко јим се уре ђу ју по штан ске услу ге;

5) оба вља по сло ве утвр ђе не по себ ним за ко ном ко јим се уре-
ђу ју по штан ске услу ге;

6) до но си фи нан сиј ски план Аген ци је нај ка сни је до 15. но-
вем бра те ку ће го ди не за на ред ну го ди ну, са еле мен ти ма утвр ђе ним 
За ко ном, на ко ји са гла сност да је Вла да;

7) до но си го ди шњи фи нан сиј ски из ве штај Аген ци је, ко ји се, 
са из ве шта јем овла шће ног ре ви зо ра, до ста вља Вла ди;

8) до но си го ди шњи из ве штај о ра ду Аген ци је, са еле мен ти ма 
утвр ђе ним За ко ном, ко ји се од но си на прет ход ну го ди ну, и ко ји се 
до кра ја ју на те ку ће го ди не под но си На род ној скуп шти ни;

9) ан га жу је и раз ду жу је не за ви сног, овла шће ног ре ви зо ра и 
утвр ђу је на кна ду за ње гов рад;

10) да је са гла сност на акт ко јим се уре ђу је уну тра шња ор га-
ни за ци ја и си сте ма ти за ци ја рад них ме ста у Аген ци ји, а ко ји до но-
си ди рек тор Аген ци је, као и на оп ште ак те ко је до но си ди рек тор 
на осно ву чла на 17. став 7. За ко на;

11) би ра и раз ре ша ва ди рек то ра Аген ци је на осно ву спро ве-
де ног јав ног кон кур са, у скла ду са од ред ба ма За ко на;
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12) оба вља и дру ге по сло ве ко ји За ко ном, од но сно по себ ним 

за ко ном ко јим се уре ђу ју по штан ске услу ге и овим ста ту том ни су 
ста вље ни у над ле жност ди рек то ра.

На чин ра да Управ ног од бо ра

Члан 17.
Рад Управ ног од бо ра је ја ван.
Управ ни од бор од лу чу је на сед ни ца ма, ко ја се одр жа ва ју по 

по тре би.
Сед ни це Управ ног од бо ра са зи ва, пред се да ва и ру ко во ди 

пред сед ник Управ ног од бо ра, а у ње го вом од су ству за ме ник пред-
сед ни ка Управ ног од бо ра.

Управ ни од бор мо же од лу чи ва ти ако сед ни ци при су ству ју 
нај ма ње три чла на Управ ног од бо ра.

Управ ни од бор до но си од лу ке ве ћи ном гла со ва од укуп ног 
бро ја чла но ва Управ ног од бо ра, осим ако је За ко ном и овим ста ту-
том дру га чи је од ре ђе но.

Са зи ва ње, на чин ра да и до но ше ње од лу ка Управ ног од бо ра 
бли же се ре гу ли шу По слов ни ком о ра ду Управ ног од бо ра. 

По слов ни ком о ра ду Управ ног од бо ра на ро чи то се уре ђу је 
на чин ра да Управ ног од бо ра, при пре ма ње и са зи ва ње сед ни це, во-
ђе ње сед ни це, ток ра да на сед ни ци, до но ше ње ака та, одр жа ва ње 
ре да, од ла га ње, пре кид и за кљу чи ва ње сед ни це и са др жи на за пи-
сни ка са сед ни це.

Об ја вљи ва ње оп штих ака та

Члан 18.
Управ ни од бор до но си пра вил ни ке, од лу ке и дру ге ак те ко ји-

ма се на оп шти на чин уре ђу ју пи та ња из над ле жно сти Аген ци је.
Аген ци ја је ду жна да пре об ја вљи ва ња оп штих ака та при ба-

ви од над ле жног ми ни стар ства ми шље ње о њи хо вој устав но сти и 
за ко ни то сти, а ми ни стар ство да Аген ци ји до ста ви обра зло же ни 
пред лог ка ко да оп шти акт уса гла си са Уста вом, за ко ном, дру гим 
про пи сом или оп штим ак том На род не скуп шти не и Вла де, у скла-
ду са за ко ном ко јим се уре ђу је др жав на упра ва. 

На кна да за рад у Управ ном од бо ру

Члан 19.
Чла но ви Управ ног од бо ра има ју пра во на не то ме сеч ну на-

кна ду за рад у Управ ном од бо ру ко ја не мо же би ти ви ша од јед-
но стру ке укуп не про сеч не за ра де по за по сле ном без по ре за и до-
при но са, уве ћа на за про јек то ва ну ин фла ци ју у Ре пу бли ци Ср би ји.

На кна да за рад пред сед ник Управ ног од бо ра не мо же би ти 
ви ша од про сеч не не то за ра да из ста ва 1. овог чла на, уве ћа на за 
50 од сто, а за за ме ни ка пред сед ни ка Управ ног од бо ра уве ћа на за 
20 од сто.

Сред ства за на кна де из ст. 1. и 2. овог чла на утвр ђу је се фи-
нан сиј ским пла ном Аген ци је.

Из бор и раз ре ше ње чла но ва Управ ног од бо ра

Члан 20.
Чла но ви Управ ног од бо ра би ра ју се и раз ре ша ва ју, од но сно 

пре ста је им ман дат на на чин, под усло ви ма и по по ступ ку про пи-
са ним За ко ном. 

Ди рек тор Аген ци је

Члан 21.
Ди рек тор Аген ци је је од го во ран за за ко ни тост ра да Аген ци-

је, за сту па и пред ста вља Аген ци ју, ру ко во ди ра дом и по сло ва њем 
Аген ци је, од лу чу је о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма за по-
сле них у Аген ци ји, при пре ма и спро во ди од лу ке Управ ног од бо ра, 
ста ра се о обез бе ђи ва њу јав но сти ра да Аген ци је и вр ши дру ге по-
сло ве про пи са не За ко ном и овим ста ту том.

Ди рек то ра Аген ци је би ра Управ ни од бор на осно ву спро ве-
де ног јав ног кон кур са, у скла ду са За ко ном.

Ди рек тор Аген ци је се би ра на ман дат од пет го ди на и мо же 
би ти по но во иза бран.

Ди рек тор Аген ци је је за вре ме тра ја ња ман да та у стал ном 
рад ном од но су у Аген ци ји.

Ди рек тор Аген ци је за свој рад од го ва ра Управ ном од бо ру, ко-
ме под но си го ди шњи и пе ри о дич не из ве шта је о ра ду.

Ди рек тор Аген ци је до но си оп шти акт ко јим се уре ђу је уну-
тра шња ор га ни за ци ја и си сте ма ти за ци ја рад них ме ста у Аген ци ји, 
уз са гла сност Управ ног од бо ра. 

Ди рек тор до но си оп ште ак те ко ји ма се, у скла ду са оп штим 
про пи си ма о ра ду, де таљ ни је уре ђу ју пра ва и оба ве зе за по сле них 
у Аген ци ји, оста ла пи та ња из обла сти рад них од но са и пи та ња из 
обла сти уре ђи ва ња про це ду ра и тех нич ких пра ви ла за по сту па-
ње за по сле них при ли ком оба вља ња спе ци фич них про це са ра да у 
Аген ци ји.

Усло ви за из бор ди рек то ра Аген ци је

Члан 22.
За ди рек то ра Аген ци је се би ра ли це ко је ис пу ња ва усло ве за 

из бор чла но ва Управ ног од бо ра Аген ци је и ко је има нај ма ње пет 
го ди на рад ног ис ку ства у јед ној или ви ше обла сти из де ло кру га 
Аген ци је. 

По сту пак из бо ра ди рек то ра Аген ци је

Члан 23.
Управ ни од бор рас пи су је јав ни кон курс из чла на 17. став 2. 

За ко на и об ја вљу је га у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” 
и без од ла га ња на Ин тер нет стра ни ци Аген ци је.

Оглас о јав ном кон кур су са др жи:
1) усло ве ко је кан ди дат мо ра да ис пу ња ва за из бор про пи са не 

од ред бом чла на 18. За ко на;
2) до ка зе ко ји се при ла жу уз при ја ву на јав ни кон курс;
3) рок за под но ше ње при ја ве;
4) на чин под но ше ња при ја ве;
5) рок у ко ме се кан ди дат оба ве шта ва о то ме ка да по чи ње из-

бор ни по сту пак;
6) по дат ке о из бор ном по ступ ку;
7) по дат ке о ли цу ко је да је оба ве ште ња о јав ном кон кур су;
8) дру ге по дат ке зна чај не за по сту пак из бо ра.
При ја ва на кон курс под но си се Аген ци ји у ро ку од 30 да на 

од да на об ја вљи ва ња кон кур са у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

Управ ни од бор у ро ку од 30 да на од да на ис те ка ро ка из ста ва 
3. овог чла на, са ста вља спи сак кан ди да та ко ји ис пу ња ва ју усло ве 
за из бор.

Управ ни од бор би ра ди рек то ра са спи ска из ста ва 4. овог чла на.
Ре ше ње о из бо ру ди рек то ра Аген ци је Управ ни од бор до ста-

вља свим кан ди да ти ма ко ји су се при ја ви ли на јав ни кон курс.
Ако ни је дан кан ди дат не ис пу ња ва усло ве кон кур са, по сту-

пак за из бор ди рек то ра Аген ци је се по на вља. 

Пре ста нак ман да та ди рек то ра Аген ци је

Члан 24.
Ман дат ди рек то ра Аген ци је мо же пре ста ти у сле де ћим слу-

ча је ви ма:
1) ис те ком вре ме на на ко је је иза бран;
2) от ка зом уго во ра о ра ду, у скла ду са за ко ном ко јим се уре-

ђу ју рад ни од но си;
3) раз ре ше њем из раз ло га пред ви ђе них За ко ном;
4) смр ћу. 

Раз ре ше ње ди рек то ра Аген ци је пре ис те ка ман да та

Члан 25.
Управ ни од бор мо же раз ре ши ти ди рек то ра Аген ци је пре ис-

те ка ман да та:
1) ако се утвр ди да је у при ја ви за кон курс кан ди дат о се-

би из нео не и сти ни те по дат ке или про пу стио да из не се по дат ке о 
окол но сти ма бит ним за из бор;

2) ако се утвр ди да је у то ку тра ја ња ман да та по вре дио пра-
ви ла о су ко бу ин те ре са и не спо ји во сти функ ци ја пред ви ђе на за-
ко ном ко јим се уре ђу је спре ча ва ње су ко ба ин те ре са при вр ше њу 
јав них функ ци ја;

3) ако је због бо ле сти или дру гог раз ло га не спо со бан за оба-
вља ње ду жно сти ду же од шест ме се ци не пре кид но;

4) ако не под не се бла го вре ме но из ве штај о ра ду Управ ном 
од бо ру, у скла ду са За ко ном;

5) ако рас по ла же сред стви ма Аген ци је су прот но до не том фи-
нан сиј ском пла ну;
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6) ако не са ве сним или не пра вил ним ра дом оте жа или оне-
мо гу ћи рад Аген ци је, про у зро ку је ве ћу ште ту Аген ци ји, по сту па 
про тив но За ко ну, од но сно по себ ном за ко ну ко јим се уре ђу ју по-
штан ске услу ге и про пи си ма до не тим на осно ву тих за ко на или 
та ко за не ма ру је или не са ве сно из вр ша ва сво је оба ве зе да на ста ну 
или мо гу на ста ти ве ће смет ње у ра ду Аген ци је;

7) ако му је од у зе та по слов на спо соб ност;
8) ако је прав но сна жно осу ђен на ка зну за тво ра у тра ја њу ду-

жем од шест ме се ци или ако је осу ђен за кри вич на де ла про тив 
слу жбе не ду жно сти, пре ва ре, кра ђе, фал си фи ко ва ња ис пра ве или 
дру го слич но кри вич но де ло ко је га чи ни не до стој ним за оба вља-
ње функ ци је. 

Члан 26.
У прав ном про ме ту Аген ци ју за сту па ди рек тор Аген ци је.

Члан 27
Ди рек тор Аген ци је мо же, по себ ним пу но моћ јем од ре ђе не по-

сло ве из сво је над ле жно сти, пре не ти на дру ге за по сле не у Аген ци ји.

Од лу чи ва ње о пра ви ма и оба ве за ма опе ра то ра и ко ри сни ка

Члан 28.
Аген ци ја, у скла ду са За ко ном, од но сно по себ ним за ко ном 

ко јим се уре ђу ју по штан ске услу ге, на зах тев за ин те ре со ва не стра-
не или по слу жбе ној ду жно сти, од лу чу је ре ше њем о пра ви ма и 
оба ве за ма опе ра то ра, од но сно по штан ских опе ра то ра и ко ри сни ка 
из За ко на, од но сно по себ ног за ко на.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на до но си ди рек тор Аген ци је.
На по сту пак од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма из ста ва 1. 

овог чла на при ме њу ју се од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је оп шти 
управ ни по сту пак, од ред бе За ко на, од но сно по себ ног за ко на ко јим 
се уре ђу ју по штан ске услу ге и оп штих ака та Аген ци је.

Ре ше ње из ста ва 2. овог чла на је ко нач но и про тив ње га се 
мо же по кре ну ти управ ни спор.

Ту жба не од ла же из вр ше ње ре ше ња из ста ва 2. овог чла на. 

Јав ност ра да Аген ци је

Члан 29.
Рад Аген ци је је ја ван.
По ред оба ве зе об ја вљи ва ња до не тих ака та у скла ду са за-

ко ном ко јим се уре ђу је др жав на упра ва, Аген ци ја је ду жна да, у 
скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је за шти та по да та ка о лич но-
сти, за шти та тај них по да та ка и по шту ју ћи по слов ну тај ну, на сво-
јој Ин тер нет стра ни ци, без на кна де, учи ни јав но до ступ ним до не-
те ак те, као и дру ге пот пу не и ажур не по дат ке и ин фор ма ци је из 
свог де ло кру га, а на ро чи то: 

1) про пи се за при ме ну За ко на, од но сно за ко на ко јим се уре-
ђу ју по штан ске услу ге и дру гих оп штих ака та;

2) за пи сни ке са сед ни ца и од лу ке Управ ног од бо ра;
3) ре ги стре, еви ден ци је и ба зе по да та ка, у скла ду са За ко ном 

и ак ти ма Аген ци је;
4) упо ред не пре гле де ква ли те та и це на јав но по ну ђе них услу-

га и дру ге по дат ке од ин те ре са за за шти ту и уна пре ђе ње ин те ре са 
по тро ша ча, од но сно крај њих ко ри сни ка;

5) струч на ми шље ња, сту ди је и ана ли зе на ру че не за по тре бе 
Аген ци је;

6) ста ти стич ке по дат ке и дру ге по ка за те ље раз во ја тр жи шта 
елек трон ских ко му ни ка ци ја и тр жи шта по штан ских услу га;

7) из во де из фи нан сиј ског пла на, фи нан сиј ског из ве шта ја и 
го ди шњег из ве шта ја Аген ци је;

8) про грам јав не кон сул та ци је, као и ми шље ња о пред ме ту 
јав не кон сул та ци је;

9) дру ге по дат ке и ин фор ма ци је у ве зи са ра дом Аген ци је.
Aгенција об ја вљи ва ње по да та ка и ин фор ма ци ја из ста ва 2. овог 

чла на вр ши уз по што ва ње про пи са ко ји ма се уре ђу је за шти та по да-
та ка о лич но сти, за шти та тај них по да та ка и за шти та по слов не тај не.

Члан 30.
Јав ност ра да Aгенције се по сти же и јав ним кон сул та ци ја ма 

у по ступ ку до но ше ња оп штих ака та из сво је над ле жно сти, ра ди 
при ба вља ња ми шље ња струч не и ши ре јав но сти, а у скла ду са 
За ко ном, од но сно по себ ним за ко ном ко јим се уре ђу ју по штан ске 
услу ге и ак ти ма Аген ци је.

Члан 31.
Аген ци ја је овла шће на да тра жи од опе ра то ра по дат ке и ин-

фор ма ци је ко ји су јој по треб ни ра ди обављањa по сло ва из ње не 
над ле жно сти.

Аген ци ја по дат ке из ста ва 1. овог чла на чу ва као по слов ну 
тај ну, у скла ду са За ко ном, од но сно по себ ним за ко ном ко јим се 
уре ђу ју по штан ске услу ге и дру гим про пи си ма. 

Сред ства за рад Аген ци је

Члан 32.
Сред ства за рад Аген ци је обез бе ђу ју се из при хо да ко је Аген-

ци ја оства ри од на кна де за ко ри шће ње ну ме ра ци је, на кна де за 
ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја, на кна де за оба вља ње де лат но сти 
елек трон ских ко му ни ка ци ја, го ди шње на кна де за оба вља ње по-
штан ских услу га, као и при хо да ко је Аген ци ја оства ри пру жа њем 
услу га из сво је над ле жно сти, ко је се пла ћа ју у скла ду са За ко ном, 
од но сно по себ ним за ко ном ко јим се уре ђу ју по штан ске услу ге. 

Фи нан сиј ски план Аген ци је

Члан 33.
Фи нан си ра ње Аген ци је вр ши се у скла ду са фи нан сиј ским 

пла ном.
Фи нан сиј ским пла ном утвр ђу ју се укуп ни при хо ди и рас хо-

ди Аген ци је, укљу чу ју ћи из два ја ња за сред ства ре зер ви, као и еле-
мен ти за од ре ђи ва ње тро шко ва за ра да.

Укуп ни рас хо ди Аген ци је об у хва ће ни фи нан сиј ским пла ном 
не мо гу би ти ве ћи од тро шко ва по треб них за успе шно оства ри ва-
ње над ле жно сти Аген ци је, док не пред ви ђе ни из да ци не мо гу би ти 
ве ћи од 2% пла ни ра них рас хо да.

Фи нан сиј ски план до но си Управ ни од бор Аген ци је, нај ка-
сни је до 15. но вем бра те ку ће го ди не за на ред ну го ди ну.

На фи нан сиј ски план са гла сност да је Вла да.
Ако Вла да не да са гла сност на фи нан сиј ски план Аген ци је из 

ста ва 4. овог чла на пре по чет ка го ди не за ко ју се до но си, рас хо ди 
Аген ци је за сва ко на ред но тро ме сеч је, до да ва ња са гла сно сти из ста-
ва 5. овог чла на, не ће пре ма ши ти јед ну че твр ти ну из но са укуп но ко-
ри шће них сред ста ва пре ма фи нан сиј ском пла ну из прет ход не го ди не. 

Уну тра шња ор га ни за ци ја

Члан 34.
Пра вил ни ком о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци-

ји рад них ме ста бли же се уре ђу је уну тра шња ор га ни за ци ја, рад на 
ме ста, усло ви за за сни ва ње рад ног од но са за по сле них и њи хо во 
рас по ре ђи ва ње у Аген ци ји.

Пра вил ник из ста ва 1. овог чла на до но си ди рек тор Аген ци је 
уз са гла сност Управ ног од бо ра.

Члан 35.
По сло ви и за да ци из де ло кру га ра да Аген ци је оба вља ју се у 

окви ру ор га ни за ци о них је ди ни ца.
Ор га ни за ци о ном је ди ни цом Аген ци је упра вља ру ко во ди лац 

ко га по ста вља и раз ре ша ва ди рек тор Аген ци је. 
За свој рад ру ко во ди лац ор га ни за ци о не је ди ни це од го ва ра 

ди рек то ру Аген ци је.

Члан 36.
По сло ви Аген ци је мо гу се оба вља ти и ван ње ног ре ги стро ва-

ног се ди шта пре ко ор га ни за ци о них је ди ни ца, а оп штим ак том ко-
јим се уре ђу је уну тра шња ор га ни за ци ја и си сте ма ти за ци ја рад них 
ме ста, утвр ђу ју се њи хо ви по сло ви и за да ци.

Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти за по сле них

Члан 37.
На пра ва, оба ве зе, од го вор но сти и за ра де ди рек то ра и за по сле-

них у Аген ци ји при ме њу ју се оп шти про пи си о ра ду, као и од ред бе 
оп штих ака та Аген ци је, у скла ду са За ко ном и овим ста ту том.

За сни ва ње рад ног од но са

Члан 38. 
Рад ни од нос у Аген ци ји за сни ва се по спро ве де ном по ступ ку 

на осно ву об ја вље ног јав ног кон кур са у скла ду са за ко ном.
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Члан 39.
Аген ци ја са ра ђу је са ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма над ле жним 

за област ра ди о ди фу зи је, за шти те кон ку рен ци је, за шти те по тро-
ша ча, за шти те по да та ка о лич но сти и дру гим ор га ни ма и ор га ни за-
ци ја ма по пи та њи ма зна чај ним за област елек трон ских ко му ни ка-
ци ја и по штан ских услу га.

Аген ци ја са ра ђу је са над ле жним ре гу ла тор ним и струч ним 
те ли ма др жа ва чла ни ца Европ ске уни је и дру гих др жа ва ра ди уса-
гла ша ва ња прак се при ме не про пи са из обла сти елек трон ских ко-
му ни ка ци ја, од но сно по штан ских услу га, као и под сти ца ња раз во-
ја пре ко гра нич них елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу га.

Аген ци ја уче ству је у ра ду ме ђу на род них ор га ни за ци ја и ин-
сти ту ци ја у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја и по штан ских 
услу га у свој ству на ци о нал ног ре гу ла тор ног те ла у обла сти елек-
трон ских ко му ни ка ци ја и по штан ских услу га.

Из ме не ста ту та и оп штих ака та

Члан 40.
Из ме не и до пу не овог ста ту та и дру гих оп штих ака та вр ше 

се по по ступ ку и на на чин ко ји је про пи сан за њи хо во до но ше ње.
Аутен тич но ту ма че ње овог ста ту та, у це ло сти или по је ди них 

ње го вих од ре да ба, да је Управ ни од бор Аген ци је.

По слов на тај на

Члан 41.
По слов ну тај ну пред ста вља ју ис пра ве и по да ци о по сло ва-

њу Аген ци је, чи је би са оп шта ва ње ште ти ло угле ду и ин те ре си ма 
Аген ци је, по сло ви ма ко је оба вља или ли ци ма са ко ји ма Аген ци ја 
са ра ђу је у оба вља њу по сло ва из сво је над ле жно сти.

Ак том Аген ци је ко ји до но си ди рек тор Аген ци је, утвр ђу ју се 
ис пра ве и по да ци ко ји се сма тра ју по слов ном тај ном и на чин по-
сту па ња са тим по да ци ма и ис пра ва ма.

Чла но ви Управ ног од бо ра, за по сле ни у Аген ци ји, као и сва ко 
ли це ан га жо ва но на оба вља њу по сло ва Аген ци је, ду жни су да по пи-
та њу чу ва ња по слов не тај не по сту па ју у скла ду са ак том Аген ци је.

Аген ци ја је ду жна да чу ва тај ност по слов них, ко мер ци јал них 
и дру гих по да та ка ко ји чи не по слов ну тај ну и ко ји су јој до ста-
вље ни ра ди оба вља ња по сло ва из ње не над ле жно сти или су јој до-
ступ ни у из вр ша ва њу по је ди них по сло ва.

За шти та жи вот не сре ди не

Члан 42.
Де лат ност Аген ци је вр ши се на на чин на ко ји се не угро жа ва 

жи вот на сре ди на. 
Ме ре и сред ства нео п ход на за за шти ту жи вот не сре ди не 

утвр ђу ју се оп штим ак том Аген ци је.

Пре ла зне и за вр шне од ред бе

Члан 43.
Ре пу блич ка аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је осно ва на 

За ко ном на ста вља са ра дом као Ре гу ла тор на аген ци ја за елек трон-
ске ко му ни ка ци је и по штан ске услу ге у скла ду са За ко ном и овим 
ста ту том.

За по сле ни у Ре пу блич кој аген ци ји за елек трон ске ко му ни ка-
ци је на ста вља ју са кон ти ну и ра ним ра дом као за по сле ни у Ре гу ла-
тор ној аген ци ји за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан ске услу ге. 

Ре гу ла тор на аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан-
ске услу ге пре у зи ма од Ре пу блич ке аген ци је за по штан ске услу ге 
за по сле на и по ста вље на ли ца, као и пра ва, оба ве зе, пред ме те, по-
сло ве, опре му, сред ства за рад и ар хи ву за оба вља ње де лат но сти у 
обла сти по штан ских услу га, у ро ку од три ме се ца од да на сту па ња 
на сна гу за ко на ко ји утвр ђу је пре ста нак ра да Ре пу блич ке аген ци је 
за по штан ске услу ге.

За по сле ни и по ста вље на ли ца Ре пу блич ке аген ци је за по-
штан ске услу ге би ће рас по ре ђе ни на од го ва ра ју ћа рад на ме ста у 
Ре гу ла тор ној аген ци ји за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан ске 
услу ге за кљу чи ва њем уго во ра о ра ду, по сту па њу на сна гу оп штег 
ак та ко јим се уре ђу је уну тра шња ор га ни за ци ја и си сте ма ти за ци ја 
рад них ме ста у Аген ци ји.

Члан 44.
Ре гу ла тор на аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан-

ске услу ге на ста вља да ко ри сти исти за штит ни знак ко ји је ко ри-
сти ла Ре пу блич ка аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је са сле де-
ћим тек стом: „Ре пу бли ка Ср би ја – РА ТЕЛ – Ре гу ла тор на аген ци ја 
за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан ске услу ге”.

Управ ни од бор Аген ци је ће По слов ник о ра ду Управ ног од бо-
ра до не ти у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу овог ста ту та.

До до но ше ња По слов ни ка о ра ду 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, при ме њу је се По слов ник о ра ду Управ ног од бо ра Ре пу блич ке 
аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је.

Члан 45.
Да ном сту па ња на сна гу овог ста ту та пре ста је да ва жи Ста-

тут Ре пу блич ке аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 59/10).

Члан 46.
Овај ста тут, по до би ја њу са гла сно сти Вла де, об ја вљу је се у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” и сту па на сна гу осмог 
да на од да на об ја вљи ва ња. 

Број 1-03-020-2/14-3
У Бе о гра ду, 30. ок то бра 2014. го ди не

Пред сед ник Управ ног од бо ра, 
проф. др Јо ван Ра ду но вић, с.р.
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ЗВЕ ЧАН
На осно ву чла на 21. став 2, а у ве зи са чл. 25, 31. и 32. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма (,,Слу жбе ни гла сник РС”,  бр. 119/12, 116/13 

–  аутен тич но ту ма че ње и 44/14 – др. за кон), чла на 32. став 1. тач ка 10. Ста ту та  оп шти не Зве чан (,,Слу жбе ни гла сник РС”, број 93/08), чл. 
2. и 3. Од лу ке о рас пу шта њу Скуп шти не оп шти не Зве чан и обра зо ва њу При вре ме ног ор га на оп шти не Зве чан ( ,,Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 80/13) и чла на 27. По слов ни ка о ра ду При вре ме ног ор га на оп шти не Зве чан (,,Слу жбе ни лист оп шти не Зве чан”, број 28/13), 

При вре ме ни ор ган оп шти не Зве чан на сед ни ци одр жа ној 6. но вем бра 2014. го ди не, до нео је

РЕ  ШЕ  ЊЕ

о име но ва њу ди рек то ра Јав ног ко му нал ног стам бе ног пред у зе ћа ,,Зве чан” у Зве ча ну

1. Име ну је се Иван То до си је вић, ма стер ин же њер по љо при вре де, за ди рек то ра Јав ног ко му нал ног стам бе ног пред у зе ћа ,,Зве чан” у 
Зве ча ну, на пе ри од од че ти ри го ди не.

2. Име но ва ни је ду жан да сту пи на рад у ро ку од осам да на од да на об ја вљи ва ња Ре ше ња о име но ва њу у ,,Слу жбе ном гла сни ку Ре-
пу бли ке Ср би је”.

3. Ово ре ше ње је ко нач но.


