
На основу члана 45. Пословника Народне скупштине ("Службени 
гласник РС", број 20/12 - Пречишћени текст),  

Народна скупштина Републике Србије, на Трећој седници Другог 
редовног заседања у 2022. години, одржаној 9. децембра 2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 
I 

 У Одлуци о избору чланова и заменика чланова одбора Народне 
скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 86/22 и 125/22) врше се 
следеће измене:  

 Разрешавају се дужности чланова и заменика чланова одбора 
Народне скупштине следећи народни посланици: 

1. у Одбору за уставна питања и законодавство: 
 
-  Дуња Симоновић Братић, члан. 

      2.  у Одбору за спољне послове: 

      -  Александра Ђанковић, заменик члана. 

      3. у Одбору за правосуђе, државну управу и локалну 
самоуправу: 

       -  Звонимир Стевић, заменик члана. 

 4.  у  Одбору за дијаспору и Србе у региону: 

       -  Золтан Дани, заменик члана. 

 5.  у  Одбору за привреду, регионални развој, трговину, 
туризам и енергетику: 

           -  Виолета Филип, заменик члана. 

      6.   у Одбору за просторно планирање, саобраћај, 
инфраструктуру и телекомуникације: 

           - Виолета Филип, члан. 



      7.   у Одбору за културу и информисање: 

         -  Александра Ђанковић, члан, 

        -  Наташа Богуновић, заменик члана. 

      8. у Одбору за административно-буџетска и мандатно-
имунитетска питања: 

        -  Дуња Симоновић Братић, члан, 

   -  Звонимир Стевић, заменик члана, 

   -  Виолета Филип, члан,  

        -  Александра Ђанковић, заменик члана. 

      9.    у Одбору за Права детета: 

       -  др Татјана Јовановић, члан. 

  

II 

 За чланове и заменике чланова одбора Народне скупштине 
бирају се следећи народни посланици: 

 1.   у Одбор за уставна питања и законодавство: 

-  Драган Вулић, за члана. 

      2.  у Одбор за спољне послове: 

      -  Сања Ћаловић, за заменика члана. 

      3. у Одбор за правосуђе, државну управу и локалну 
самоуправу: 

       -  Радован Арежина, за заменика члана. 

 4.  у  Одбор за дијаспору и Србе у региону: 

       -  Радован Арежина, за заменика члана. 

 5.  у Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам 
и енергетику: 

            -  Драган Вулић, за заменика чла 



      6. у Одбор за просторно планирање, саобраћај, 
инфраструктуру и телекомуникације: 

            -    Драгован Милинковић, за члана. 

      7.  у Одбор за културу и информисање: 

           -  Наташа Богуновић, за члана, 

           -  Дуња Симоновић Братић, за заменика члана. 

      8.  у Одбор за административно-буџетска и мандатно-
имунитетска питања: 

           -  Радован Арежина, за члана, 

      -  Дуња Симоновић Братић, за заменика члана, 

      -  др Весна Ивковић, за члана,  

           -  Звонимир Стевић, за заменика члана. 

      9.  у Одбор за Права детета: 

            -  Сања Ћаловић, за члана. 

 

III 

 Ову   Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.  

РС Број 50 

У Београду, 9. децембра 2022. године 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   

                        

              ПРЕДСЕДНИК 
 
          др Владимир Орлић 
 


