


ПРЕДСЕДНИКУ 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 

На основу члана 106. став 3. Устава Републике Србије и члана 48. 

став 3. Закона о Народној скупштини, подносимо захтев за одржавање ванредног 

заседања Народне скупштине Републике Србије и молимо да, на основу члана 

249. Пословника Народне скупштине, одредите време одржавања ванредног 

заседања. 

Сагласно члану 106. став 3. Устава Републике Србије, члану 48. став 

3. Закона о Народној скупштини и члану 250. став 1. Пословника Народне 

скупштине, за ово заседање утврдили смо следећи 

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о предшколском 
васпитању и образовању, који је поднела Влада (број 60-3522/18 од 19. 

новембра 2018. године) 

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о основном 
образовању и васпитању, који је поднела Влада (број 610-3523/18 од 19. 
новембра 2018. године) 

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама 
система образовања и васпитања, који је поднела Влада (број 61-3520/18 од 19. 

новембра 2018. године) 

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о ученичком и 
студентском стандарду, који је поднела Влада (број 61-3518/18 од 19. новембра 
2018. године) 

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Српској 
књижевној задрузи, који је поднела Влада (број 65-118/19 од 24. јануара 2019. 

године)  

6. Предлог закона о измени Закона о оружју и муницији,  који је 

поднела Влада (број 210-52/19 од 14. јануара 2019. године) 

                 7. Предлог закона о изменама и допунама  Закона о радијационој и 
нуклеарној сигурности и безбедности, који је поднела народни посланик Маја 
Гојковић (број 011-194/19 од 5. фебруара 2019. године) 
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8. Предлог закона о потврђивању Конвенције о оснивању Европске 
организације за нуклеарна истраживања, који је поднела Влада (број 011-

224/19 од 8. фебруара 2019. године) 

9. Предлог закона о потврђивању Протокола о привилегијама и 
имунитетима Европске организације за нуклеарна истраживања, који је 
поднела Влада (број 011-223/19 од 8. фебруара 2019. године) 

10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике 
Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата 
Транспортне заједнице, који је поднела Влада (број 011-222/19 од 8. фебруара 
2019. године) 

11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Републике Казахстан о сарадњи у борби против 
криминала, који је поднела Влада (број 011-27/19 од 8. јануара 2019. године) 

12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума 
између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у 
друмском, железничком и водном саобраћају, који је поднела Влада (број 011-
53/19 од 14. јануара 2019. године) 

13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном 
прелазу Гостун (Републикa Србија) - Добраково (Црна Гора), који је поднела 
Влада (број 011-3541/18 од 19. новембра 2018. године) 

14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном 
прелазу Шпиљани (Република Србија) - Драченовац (Црна Гора), који је 
поднела Влада (број 011-3540/18 од 19. новембра 2018. године) 

15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног 
прелаза Границе (Републикa Србија) - Чемерно (Црна Гора) за међународни 
друмски путнички саобраћај, који је поднела Влада (број 011-3539/18 од 19. 

новембра 2018. године) 

16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Црне Горе о регулисању режима пограничног 
саобраћаја који је поднела Влада (број 011-3538/18 од 19. новембра 2018. године) 

17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног 
прелаза Годово (Република Србија) - Вуча (Црна Гора) за међународни 
друмски путнички саобраћај који је поднела Влада (број 011-3537/18 од 19. 

новембра 2018. године) 

18. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном железничком 
граничном прелазу Пријепоље (Република Србија) - Врбница - Бијело Поље 
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(Црна Гора), који је поднела Влада (број 011-3536/18 од 19. новембра 2018. 
године) 

19. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном 
прелазу Јабука (Република Србија) - Ранче (Црна Гора), који је поднела Влада 
(број 011-3535/18 од 19. новембра 2018. године) 

20. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике 
Србије и Сједињених Америчких Држава о изручењу, који је поднела Влада 

(број 011-26/19 од 8. јануара 2019. године) 

21. Предлог закона о потврђивању Протокола између Владе 
Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о изменама и 
допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених 
Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и 
службених/специјалних пасоша, који је поднела Влада (број 011-23/19 од 8. 

јануара 2019. године) 

22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце обичних 
пасоша, који је поднела Влада (број 27-3463/18 од 13. новембра 2018. године) 

23. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе 
Републике Србије и Владе Државе Израел о избегавању двоструког 
опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак, 
који је поднела Влада (број 43-3874/18 од 18. децембра 2018. године) 

24. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским 
питањима, који је поднела Влада (број 483-3732/18  од 4. децембра 2018. године) 

25. Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном 
саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Демократске 
Социјалистичке Републике Шри Ланке, који је поднела Влада (број 011-101/19 

од 22. јануара 2019. године) 

26. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Канаде о ваздушном саобраћају, који је поднела 
Влада (број 011-100/19 од 22. јануара 2019. године) 

27. Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном 
саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Индијe, који је 

поднела Влада (број 011- 46/19 од 11. јануара 2019. године), 

28. Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном 
саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан, 
који је поднела Влада (број 011- 45/19 од 11. јануара 2019. године) 

29. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Развој 
речне транспортне инфраструктуре у Србији између Републике Србије и 
Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада (број 400-3764/18 од 7. 
децембра 2018. године) 
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30. Предлог закона о потврђивању Конвенције која се односи на 
безбедност и здравље у пољопривреди, који је поднела Влада (број 011-99/19 

од 22. јануара 2019. године) 

31. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области здравља 
биља и биљног карантина, који је поднела Влада (број 011-22/19 од 8. јануара 

2019. године) 

32. Предлог одлуке о избору председника суда, који је поднео Високи 

савет судства (број 119-3840/18 од 14. децембра 2018. године) 

33. Предлог одлуке о избору судије који се први пут бира на 
судијску функцију, који је поднео Високи савет судства (број 119-3957/18 од 27. 
децембра 2018. године) 

34. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на 
судијску функцију, који је поднео Високи савет судства (број 119-3690/18 од 30. 

новембра 2018. године) 

35. Предлог одлуке о престанку функције председника Вишег суда у  
Крагујевцу, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну 
самоуправу (број 118-181/19 од 4. фебруара 2019. године) 

36. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у 
Основном јавном тужилаштву у Краљеву, који је поднео Одбор за правосуђе, 

државну управу и локалну самоуправу (број 02-3806/18 од 11. децембра 2018. 
године) 

37. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у 
Основном јавном тужилаштву у Руми, који је поднео Одбор за правосуђе, 

државну управу и локалну самоуправу (број 02-3805/18 од 11. децембра 2018. 
године) 

38. Предлог одлуке о избору члана Савета гувернера Народне 
банке Србије, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу 

трошења јавних средстава (број 02-3870/18 од 18. децембра 2018. године) 

39. Предлог одлуке о престанку функције председника Комисије за 
хартије од вредности, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и 
контролу трошења јавних средстава (број 02-3871/18 од 18. децембра 2018. 
године) 

40. Збирна Листа кандидата за чланове Националног савета за 
културу, коју је поднео Одбор за културу и информисање (број 02-946/18 од 13. 
априла 2018. године) 

 

  

Захтев подносе 154 народна посланика у Народној скупштини 
Републике Србије, и то: 
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