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НАРОДНА СКУПШТИНА
524

На основу члана 203. став 9. Устава Републике Србије и 
члана 42. став 1. Закона о референдуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 111/21 и 119/21),

Народна скупштина Републике Србије, на Десетој посебној 
седници у Дванаестом сазиву, одржаној 9. фебруара 2022. године, 
донела је

ОД Л У К У

о проглашењу Акта о промени Устава Републике 
Србије

I
Проглашава се Акт о промени Устава Републике Србије, који 

је усвојила Народна скупштина Републике Србије на Осмој по-
себној седници у Дванаестом сазиву, одржаној 30. новембра 2021. 
године и који је потврђен на републичком референдуму одржаном 
16. јануара 2022. године.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

РС број 9
У Београду, 9. фебруара 2022. године

Народна скупштина Републике Србије
Председник,

Ивица Дачић, с.р.

525
На основу члана 205. Устава Републике Србије и члана 148. 

Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 
20/12  – пречишћен текст),

Народна скупштина Републике Србије, на Десетој посебној 
седници у Дванаестом сазиву, одржаној 9. фебруара 2022. године, 
донела је

ОД Л У К У

о проглашењу Уставног закона за спровођење  
Акта о промени Устава Републике Србије

I
Проглашава се Уставни закон за спровођење Акта о промени 

Устава Републике Србије, који је донела Народна скупштина Ре-
публике Србије на Осмој посебној седници у Дванаестом сазиву, 
одржаној 30. новембра 2021. године.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

РС број 10
У Београду, 9. фебруара 2022. године

Народна скупштина Републике Србије
Председник,

Ивица Дачић, с.р.

526
На основу члана 97. Закона о јавном тужилаштву („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11  – др. закон, 101/11, 
38/12  – УС, 121/12, 101/13, 111/14  – УС, 117/14, 106/15 и 63/16  – 
УС) и члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени 
гласник РС”, број 9/10),

Народна скупштина Републике Србије, на седници Седамна-
естог ванредног заседања у Дванаестом сазиву, одржаној 9. фебру-
ара 2022. године, донела је

ОД Л У К У

о престанку функције јавним тужиоцима 

I
 – Наташи Кривокапић, јавном тужиоцу у Вишем јавном ту-

жилаштву у Београду, престаје функција јавног тужиоца 31. де-
цембра 2021. године;

 – Зорану Ђурану, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужила-
штву у Зрењанину, престаје функција јавног тужиоца 31. децембра 
2021. године;

 – Ђорђу Маховцу, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужила-
штву у Сремској Митровици, престаје функција јавног тужиоца 
31. децембра 2021. године;

 – Зорану Обрадовићу, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужи-
лаштву у Шапцу, престаје функција јавног тужиоца 31. децембра 
2021. године;

 – Дејану Вељковићу, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужи-
лаштву у Крагујевцу, престаје функција јавног тужиоца 31. децем-
бра 2021. године;

 – Радославу Вучковићу, јавном тужиоцу у Вишем јавном ту-
жилаштву у Јагодини, престаје функција јавног тужиоца 31. де-
цембра 2021. године; 

 – Ивану Зарићу, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужила-
штву у Чачку, престаје функција јавног тужиоца 31. децембра 
2021. године;

 – Љиљани Златановић Јанковић, јавном тужиоцу у Вишем 
јавном тужилаштву у Лесковцу, престаје функција јавног тужиоца 
31. децембра 2021. године; 

 – Ксенији Бранковић, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужи-
лаштву у Неготину, престаје функција јавног тужиоца 31. децем-
бра 2021. године;

 – Микици Миленковићу, јавном тужиоцу у Вишем јавном ту-
жилаштву у Прокупљу, престаје функција јавног тужиоца 31. де-
цембра 2021. године;

 – Борису Павловићу, јавном тужиоцу у Трећем основном јав-
ном тужилаштву у Београду, престаје функција јавног тужиоца 31. 
децембра 2021. године;

 – Милораду Гајићу, јавном тужиоцу у Основном јавном ту-
жилаштву у Лазаревцу, престаје функција јавног тужиоца 31. де-
цембра 2021. године;

 – Милени Миљанић, јавном тужиоцу у Основном јавном ту-
жилаштву у Убу, престаје функција јавног тужиоца 31. децембра 
2021. године;

 – Драгани Поповић, јавном тужиоцу у Основном јавном ту-
жилаштву у Смедереву, престаје функција јавног тужиоца 31. де-
цембра 2021. године;

 – Дејану Раконићу, јавном тужиоцу у Основном јавном тужи-
лаштву у Новом Саду, престаје функција јавног тужиоца 31. де-
цембра 2021. године;

 – Светлани Влајков, јавном тужиоцу у Основном јавном ту-
жилаштву у Кикинди, престаје функција јавног тужиоца 31. де-
цембра 2021. године;
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 – Зорану Ивановићу, јавном тужиоцу у Основном јавном ту-
жилаштву у Аранђеловцу, престаје функција јавног тужиоца 31. 
децембра 2021. године;

 – Александру Цветковићу, јавном тужиоцу у Основном јав-
ном тужилаштву у Јагодини, престаје функција јавног тужиоца 31. 
децембра 2021. године;

 – Јелени Ћурчић, јавном тужиоцу у Основном јавном тужи-
лаштву у Пожеги, престаје функција јавног тужиоца 31. децембра 
2021. године.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
РС број 4

У Београду, 9. фебруара 2022. године
Народна скупштина Републике Србије

Председник,
Ивица Дачић, с.р.

527
На основу члана 147. став 1. Устава Републике Србије („Слу-

жбени гласник РС”, број 98/06) и члана 51. став 1. Закона о судија-
ма („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09  – УС, 104/09, 101/10, 
8/12  – УС, 121/12, 124/12  – УС, 101/13, 111/14  – УС, 117/14, 40/15, 
63/15  – УС, 106/15, 63/16  – УС, 47/17 и 76/21),

Народна скупштина Републике Србије, на седници Седамна-
естог ванредног заседања у Дванаестом сазиву, одржаној 9. фебру-
ара 2022. године, донела је

ОД Л У К У

о избору судија који се први пут бирају на судијску 
функцију

I
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на су-

дијску функцију у Основни суду у Врбасу:
1. Данијела Рацков, судијски помоћник у Основном суду у 

Врбасу,
2. Данило Остојић, судијски помоћник у Вишем суду у Но-

вом Саду,
3. Милана Петровић, корисник почетне обуке на Правосудној 

академији.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
РС број 5

У Београду, 9. фебруара 2022. године
Народна скупштина Републике Србије

Председник,
Ивица Дачић, с.р.

528
На основу члана 147. став 1. Устава Републике Србије („Слу-

жбени гласник РС”, број 98/06) и члана 51. став 1. Закона о судија-
ма („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09  – УС, 104/09, 101/10, 
8/12  – УС, 121/12, 124/12  – УС, 101/13, 111/14  – УС, 117/14, 40/15, 
63/15  – УС, 106/15, 63/16  – УС, 47/17 и 76/21),

Народна скупштина Републике Србије, на седници Седамна-
естог ванредног заседања у Дванаестом сазиву, одржаној 9. фебру-
ара 2022. године, донела је

ОД Л У К У

о избору судија који се први пут бирају на судијску 
функцију

I
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на су-

дијску функцију у Први основни суд у Београду:
1. Велибор Војводић, корисник почетне обуке на Правосуд-

ној академији,

2. Бојана Жежељ, судијски помоћник у Првом основном суду 
у Београду,

3. Бојана Јокић, судијски помоћник у Апелационом суду у 
Београду, 

4. Данка Комненовић, судијски помоћник у Вишем суду у 
Београду,

5. Соња Кустурић, судијски помоћник у Вишем суду у Бео-
граду,

6. Сања Рацо, судијски помоћник у Апелационом суду у Бео-
граду,

7. Данило Симић, судијски помоћник у Вишем суду у Бео-
граду,

8. Иван Станковић, судијски помоћник у Апелационом суду 
у Београду,

9. Марија Сударевић Милановић, корисник почетне обуке на 
Правосудној академији,

10. Милена Ћеранић, судијски помоћник у Апелационом 
суду у Београду.

II
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на су-

дијску функцију у Други основни суд у Београду: 
1. Синиша Кнежевић, корисник почетне обуке на Правосуд-

ној академији,
2. Ивана Стевић, судијски помоћник у Трећем основном суду 

у Београду.
III

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судиј-
ску функцију у Основни суд у Младеновцу: 

1. Оливера Мирчић, судијски помоћник у Основном суду у 
Младеновцу.

IV
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
РС број 6

У Београду, 9. фебруара 2022. године
Народна скупштина Републике Србије

Председник,
Ивица Дачић, с.р.

529
На основу члана 75. ст. 1. и 2. и чл. 76. до 82. Закона о јавном 

тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 
78/11  – др. закон, 101/11, 38/12  – одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14 
 – oдлука УС, 117/14, 106/15 и 63/16  – oдлука УС) и члана 201. По-
словника Народне скупштине Републике Србије („Службени гла-
сник РС”, број 20/12  – пречишћен текст),

Народна скупштина Републике Србије, на седници Седамна-
естог ванредног заседања у Дванаестом сазиву, одржаној 9. фебру-
ара 2022. године, донела је 

ОД Л У К У

о избору заменика јавног тужиоца 

I
За заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужи-

лаштву у Београду бира се:
1. Живковић Биљана, тужилачки помоћник у Вишем јавном 

тужилаштву у Београду,
2. Милутиновић Зиљкић Јелена, тужилачки помоћник у Ви-

шем јавном тужилаштву у Београду,
3. Миљковић Глигоријевић Јелена, виши саветник у Апела-

ционом јавном тужилаштву у Београду,
4. Мрдовић Александра, корисник почетне обуке на Право-

судној академији.
За заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужи-

лаштву у Београду бира се:
1. Симић Ивана, тужилачки помоћник у Другом основном 

јавном тужилаштву у Београду,
2. Стојановић Дејан, тужилачки помоћник у Првом основном 

јавном тужилаштву у Београду.
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За заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужи-

лаштву у Београду бира се:
1. Илић Дуња, корисник почетне обуке на Правосудној ака-

демији,
2. Делић Маја, тужилачки помоћник у Трећем основном јав-

ном тужилаштву у Београду,
3. Марковић Никола, тужилачки помоћник у Трећем основ-

ном јавном тужилаштву у Београду.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Мионици бира се:
1. Караћ Стеван, судијски помоћник у Привредном суду у Ва-

љеву.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Великој Плани бира се:
1. Сикимић Маја, тужилачки помоћник у Вишем јавном ту-

жилаштву у Смедереву.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Смедереву бира се:
1. Подовац Рађеновић Ивана, тужилачки помоћник у Вишем 

јавном тужилаштву у Смедереву.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Панчеву бира се:
1. Дејановић Милош, тужилачки помоћник у Вишем јавном 

тужилаштву у Панчеву,
2. Лекић Александра, тужилачки помоћник у Основном јав-

ном тужилаштву у Вршцу. 
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Новом Саду бира се:
1. Дамјановић Олга, тужилачки помоћник у Вишем јавном 

тужилаштву у Новом Саду,
2. Ерић Драган, тужилачки помоћник у Вишем јавном тужи-

лаштву у Новом Саду,
3. Костовски Дамир, тужилачки помоћник у Основном јав-

ном тужилаштву у Новом Саду.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Суботици бира се:
1. Крстеканић Маријана, тужилачки помоћник у Основном 

јавном тужилаштву у Суботици.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Крушевцу бира се:
1. Петронијевић Станковић Марија, тужилачки помоћник у 

Основном јавном тужилаштву у Крушевцу.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Краљеву бира се:
1. Типсаревић Душан, тужилачки помоћник у Основном јав-

ном тужилаштву у Краљеву.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Пожаревцу бира се:
1. Илић Маја, тужилачки помоћник у Основном јавном тужи-

лаштву у Смедереву.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Новом Пазару бира се:
1. Мрљеш Сања, корисник почетне обуке на Правосудној 

академији.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Чачку бира се:
1. Рајчевић Марија, тужилачки помоћник у Основном јавном 

тужилаштву у Чачку.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Нишу бира се:
1. Аксић Михајло, тужилачки помоћник у Вишем јавном ту-

жилаштву у Нишу,
2. Анђелковић Стефан, корисник почетне обуке на Правосуд-

ној академији,
3. Миленовић Нина, тужилачки помоћник у Вишем јавном 

тужилаштву у Нишу,
4. Митровић Ивана, тужилачки помоћник у Основном јавном 

тужилаштву у Нишу.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Врању бира се:
1. Ђорђевић Ђурђица, градски правобранилац града Врања.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Лесковцу бира се:
1. Маринковић Цветковић Милена, тужилачки помоћник у 

Основном јавном тужилаштву у Лесковцу.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

РС број 7
У Београду, 9. фебруара 2022. године

Народна скупштина Републике Србије
Председник,

Ивица Дачић, с.р.

530
На основу чл. 18, 177. и 179. Закона о избору народних по-

сланика („Службени гласник РС”, број 14/22) и члана 8. став 1. За-
кона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10),

Народна скупштина Републике Србије, на седници Седамна-
естог ванредног заседања у Дванаестом сазиву, одржаној 9. фебру-
ара 2022. године, донела је

ОД Л У К У

о разрешењу и именовању у Републичку изборну 
комисију

1. Разрешавају се функције у Републичкој изборној комисији:
1) Владимир Димитријевић, председник,
 – Усаме Зукорлић, заменик председника;
2) Драгана Одовић, члан,
 – Вељко Перовић, заменик члана;
3) Немања Поповић, члан,
 –  Бранибор Јовичић, заменик члана;
4) Зоран Лукић, члан,
 – Маја Пејчић, заменик члана;
5) Марко Јанковић, члан,
 – Милош Срећковић, заменик члана;
6) Весна Миздрак, члан,
 – Весна Стојковић, заменик члана;
7) Никола Јелић, члан,
 – Марина Ђукановић, заменик члана;
8) Џемил Сијарић, члан,
 – Енис Зековић, заменик члана;
9) Јелена Миленковић, члан,
 – Нада Јелић, заменик члана;
10) Марија Ђоковић, члан,
 – Милован Амиџић, заменик члана;
11) Владимир Јестратијевић, члан,
 – Марко Кулић, заменик члана;
12) Ђула Ладоцки, члан,
 – Бела Буташ, заменик члана;
13) Бранкица Јовић, члан,
 – Џемил Диванефендић, заменик члана;
14) Татјана Китановић, члан,
 – Александар Чамагић, заменик члана;
15) Ђорђе Павловић, члан,
 – Марина Марковић, заменик члана;
16) Миљкан Карличић, члан,
 – Горан Дилпарић, заменик члана;
17) Вељко Одаловић, члан,
 – Срђан Зораја, заменик члана;
18) Владимир Матић, члан,
 – Гордана Радић Поповић, заменик члана;
19) Срђана Видовић, члан,
 – Горан Михајловић, заменик члана;
20) Бисерка Живковић, члан,
 – Срђан Сандић, заменик члана;
21) Милош Томашевић, члан,
 – Зорица Симеуновић, заменик члана;
22) Жељка Радета, члан,
 – Марица Бурсаћ, заменик члана;
23) Мирослав Васић, члан,
 – Борис Бутулија, заменик члана;
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 – др Миладин Ковачевић, члан, представник Републичког за-
вода за статистику,

 – Срђан Смиљанић, секретар,
 – Бранко Маринковић, заменик секретара.
2. У Републичку изборну комисију именују се:
1) за председника Владимир Димитријевић, дипл. правник,
 – за заменика председника Марко Јанковић, дипл. правник;
2) за члана Драгана Одовић, дипл. правник,
 – за заменика члана Вељко Перовић, дипл. правник;
3) за члана Весна Стојковић, дипл. правник,
 – за заменика члана Бранибор Јовичић, дипл. правник;
4) за члана Татјана Китановић, дипл. правник,
 – за заменика члана Марко Кулић, дипл. правник;
5) за члана Марија Јовановић, дипл. правник,
 – за заменика члана Милош Срећковић, дипл. правник;
6) за члана Весна Миздрак, дипл. правник,
 – за заменика члана Немања Поповић, дипл. правник;
7) за члана Никола Јелић, дипл. правник,
 – за заменика члана Марина Ђукановић, дипл. правник;
8) за члана Маја Пејчић, дипл. правник,
 – за заменика члана Милован Амиџић, дипл. правник;
9) за члана Вељко Одаловић, дипл. правник,
 – за заменика члана Дијана Стојановић, дипл. правник;
10) за члана Миљкан Карличић, дипл. правник,
 – за заменика члана Марина Марковић, дипл. правник;
11) за члана Срђан Зораја, дипл. правник,
 – за заменика члана Миљана Зиндовић, дипл. правник;
12) за члана Владимир Јестратијевић, дипл. правник,
 – за заменика члана Марија Ђоковић, дипл. правник;
13) за члана Бранкица Јовић, дипл. правник,
 – за заменика члана Џемил Диванефендић, дипл. правник;
14) за члана Ђула Ладоцки, дипл. правник,
 – за заменика члана Мирјана Николић, дипл. правник;
15) за члана Енвер Међедовић, дипл. правник,
 – за заменика члана Бела Буташ, дипл. правник;
16) за члана Јелена Миленковић, дипл. правник,
 – за заменика члана Илија Лукић, дипл. правник;
17) за члана Џемил Сијарић, дипл. правник,
 – за заменика члана Елма Зековић, дипл. правник;
18) за члана Владимир Матић, адвокат,
 – за заменика члана Гордана Радић Поповић, дипл. правник;
19) за члана Срђана Видовић, адвокат,
 – за заменика члана Горан Михајловић, дипл, правник;
20) за члана Бисерка Живковић, дипл. правник,
 – за заменика члана Срђан Сандић, дипл. правник;
21) за члана Милош Петровић, дипл. правник,
 – за заменика члана Марко Даниловић, дипл. правник;
22) за члана Жељка Радета, дипл. правник,
 – за заменика члана Марица Бурсаћ, дипл. правник;
23) за члана Мирослав Васић, адвокат,
 – за заменика члана Борис Бутулија, дипл. правник;
 – за секретара Срђан Смиљанић, дипл. правник,
 – за заменика секретара Бојан Пудар, дипл. правник,
 – за учесника задуженoг за послове статистике др Миладин 

Ковачевић, директор Републичког завода за статистику,
 – за учесника задуженог за послове статистике Владимир 

Шутић, помоћник директора Републичког завода за статистику.
3. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републи-

ке Србије”.
РС број 8

У Београду, 9. фебруара 2022. године
Народна скупштина Републике Србије

Председник,
Ивица Дачић, с.р.

531
На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини 

(„Службени гласник РС”, број 9/10) и члана 194. став 2. Послов-
ника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12  – 
пречишћен текст),

Народна скупштина Републике Србије, на седници Седамна-
естог ванредног заседања у Дванаестом сазиву, одржаној 9. фебру-
ара 2022. године,  донела је 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊE

одредбе члана 10. став 1. Закона о интероперабилности 
железничког система („Службени гласник РС”, број 

41/18)

Одредба члана 10. став 1. Закона о интероперабилности же-
лезничког система гласи: 

„ТСИ-ји се примењују на новоизграђена, унапређена или 
обновљена возила којима се обавља међународни превоз у желе-
зничком саобраћају, као и на новоизграђене, унапређене или об-
новљене железничке пруге обухваћене проширеном TEN-T (Trans-
European Transport Network) мреже за југоисточну Европу.” 

Ову одредбу треба разумети тако да железничке пруге обу-
хваћене проширеном TEN-T (Trans-European Transport Network) 
мрежом за југоисточну Европу обухватају комплетне железничке 
пруге од почетне станице до крајње станице како је то утврђено у 
Уредби о категоризацији железничких пруга које припадају јавној 
железничкој инфраструктури („Службени гласник РС”, бр. 92/20 
и 6/21) и да као такве не представљају појединачне деонице пруга 
између станица, већ скуп свих деоница пруге на предметној прузи. 
У складу са претходно наведеним, одредбе Закона о интеропера-
билности железничког система које се односе на област примене 
ТСИ примењују се по завршетку свих радова на комплетној прузи, 
односно прибављању употребне дозволе за последњу деоницу на 
посматраној прузи на којој се изводе радови. За време извођења 
радова на појединачним деоницама не примењују се релевантне 
одредбе Закона о интероперабилности железничког система које 
се односе на примену ТСИ, већ релевантне одредбе из национал-
них прописа на начин утврђен законом. 

На овај начин би се омогућила и примена одредаба Закона о 
безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, 
број 41/18) које се односе на железничке пруге, на јасан и недво-
смислен начин, а све у циљу фазне реализације пројеката, одно-
сно реализације пројеката по деоницама и добијања одговарајућих 
дозвола и сертификата за комплетну железничку пругу тек након 
завршетка свих радова на комплетној прузи односно прибавља-
ња употребне дозволе за последњу деоницу на посматраној пру-
зи на којој се изводе радови, у оквиру реализације пројеката који 
се одвијају по деоницама, односно по фазама. За време извођења 
радова на појединачним деоницама не примењују се релевантне 
одредбе Закона о безбедности у железничком саобраћају у вези са 
ТСИ, већ релевантне одредбе из националних прописа на начин 
утврђен законом.

Ово аутентично тумачење објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

РС број 3
У Београду, 9. фебруара 2022. године

Народна скупштина Републике Србије
Председник,

Ивица Дачић, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
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На основу члана 112. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије, доносим

У К А З

о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Руској Федерацији

Ⅰ
Поставља се Момчило Бабић на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Руској Федерацији.

ⅠⅠ
Овај указ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

КПРС број 26
У Београду, 8. фебруара 2022. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
533

На основу члaна 20. став 7. и члана 21. став 1. Закона о јав-
ном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 
55/14  – др. закон, 93/14  – др. закон, 121/14, 6/15 и 106/15),

Министар правде доноси

П РА В И Л Н И К
о измени Правилника о јавнобележничкој канцеларији 

и радном времену јавног бележника

Члан 1.
У Правилнику о јавнобележничкој канцеларији и радном 

времену јавног бележника („Службени гласник РС”, бр. 31/12, 
87/14 и 15/17), у члану 10а речи: „суботом и недељом” замењују 
се речима: „изван радног врeмeна, као и у дане празника и друге 
дане када не ради”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-11/2022-05
У Београду, 9. фебруара 2022. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

534
На основу члана 72. став 3. Закона о избору народних посла-

ника („Службени гласник РС”, број 14/22), а у вези са чланом 8. 
став 1. Закона о избору председника Републике („Службени гла-
сник РС”, број 14/22) и чланом 8. став 1. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, број 14/22),

Министар правде доноси

П РА В И Л Н И К
о накнади за оверу потписа бирача који подржи 

изборну листу кандидата за народне посланике, предлог 
кандидата за председника Републике, односно изборну 

листу кандидата за одборнике јединице локалне 
самоуправе

Члан 1.
Овим правилником прописује се износ и начин плаћања нак-

наде за оверу потписа бирача који подржи изборну листу кандидата 

за народне посланике, предлог кандидата за председника Републи-
ке, односно изборну листу кандидата за одборнике јединице локал-
не самоуправе.

Члан 2.
За оверу потписа бирача који подржи изборну листу канди-

дата за народне посланике, предлог кандидата за председника Ре-
публике, односно изборну листу кандидата за одборнике јединице 
локалне самоуправе пред основним судом или општинском, одно-
сно градском управом плаћа се накнада у износу од 30 динара.

За оверу потписа бирача који подржи изборну листу канди-
дата за народне посланике, предлог кандидата за председника Ре-
публике, односно изборну листу кандидата за одборнике јединице 
локалне самоуправе пред јавним бележником плаћа се накнада у 
износу од 30 динара, која обухвата и порез на додату вредност.

Јавном бележнику не припадају друге награде ни накнаде 
које су предвиђене Јавнобележничком тарифом.

Члан 3.
Накнаду за оверу потписа бирача плаћа подносилац избор-

не листе, односно предлога кандидата за председника Републике,  
које је бирач подржао.

Ако коалиција политичких странака подноси изборну листу, 
односно предлог кандидата за председника Републике, чланице 
коалиције солидарно су обавезне за плаћање накнаде. Исто важи 
и ако изборну листу, односно предлог кандидата за председника 
Републике подноси група грађана.

Члан 4.
Ако оверу потписа бирача врши основни суд, накнада за ове-

ру потписа плаћа се на рачун прописан за уплату судске таксе и 
приход је буџета Републике Србије.

Ако оверу потписа бирача врши општинска, односно градска 
управа, накнада за оверу потписа плаћа се на рачун прописан за 
уплату административне таксе и приход је буџета Републике Србије.

Ако оверу потписа бирача врши јавни бележник, накнада за 
оверу потписа плаћа се на рачун јавног бележника.

Потпис бирача не може се оверити пре него што накнада буде 
плаћена.

Члан 5.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе 

Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржи избор-
ну листу за избор народних посланика („Службени гласник РС”, 
бр. 12/16 и 70/20), Правилник о накнади за оверу потписа бира-
ча који подржавају предлог кандидата за председника Републике 
(„Службени гласник РС”, број 11/17) и Правилник о накнади за 
оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор одбор-
ника („Службени гласник РС”, бр. 12/16 и 70/20).
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Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-10/2022-05
У Београду, 9. фебруара 2022. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.
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На основу члана 3. став 2, члана 8. став 2. и члана 14. став 2. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 

104/09 и 99/11), 
Министар државне управе и локалне самоуправе доноси

У П У Т С Т В О

о допунама Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку

1. У Упутству за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21 и 
90/21), у Глави III, тачка 9. у ставу 4. у првој реченици после речи: „и регистарском броју личне карте” ставља се запета и додају речи: 
„односно броју пасоша”.

2. У Глави IV, тачка 10. у ставу 3. у другој реченици после речи: „и регистарском броју личне карте” ставља се запета и додају речи: 
„односно броју пасоша”.

3. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 011-00-00007/2022-28
У Београду, 9. фебруара 2022. године

Министар,
Марија Обрадовић, с.р.




