На основу члана 45. Пословника Народне скупштине („Службени
гласник РС“, брoj 20/12–Пречишћени текст),
Народнa скупштинa Републике Србије, на седници Деветог
вандредног заседања у 2012. години, одржаној 25. септембра 2012. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У Одлуци о избору чланова одбора Народне скупштине Републике
Србије („Службени гласник РС“, број 70/20), врше се следеће измене:

I
Разрешавају се дужности чланови, односно
чланова одбора Народне скупштине Републике Србије:

заменици

1.

У Одбору за уставна питања и законодавство:
- Весна Ковач, заменик члана

2.

У Одбору за одбрану и унутрашње послове:
- Видоје Петровић, члан

3.

У Одбору за спољне послове:
- Сузана Грубјешић, члан

4.

У Одбору за правосуђе, државну управу и локалну
самоуправу:
- Верољуб Стевановић, члан

5.

У Одбору за људска и мањинска права и
равноправност полова:
- Весна Ковач, члан

6.

У Одбору за дијаспору и Србе у региону:
- Владан Васић, члан
- Ивица Којић, заменик члана

7.

У Одбору за привреду, регионални развој, трговину,
туризам и енергетику:
- Верица Калановић, члан
- Ивица Којић, заменик члана

-28.

У Одбору за финансије, републички буџет и контролу
трошења јавних средстава:
- Сузана Грубјешић, заменик члана

9.

У Одбору за пољопривреду, шумарство и
водопривреду:
- Весна Степић, члан одбора
- Зоран Касаловић, заменик члана
- Бошко Ничић, члан
- Весна Ковач, заменик члана

10.

У Одбору за просторно планирање, саобраћај,
инфраструктуру и телекомуникације:
- Душица Морчев, члан
- Милутин Мркоњић, члан
- Дејан Раденковић, заменик члана
- Велимир Илић, члан
- Срђан Спасојевић, заменик члана

11.

У Одбору за образовање, науку, технолошки развој и
информатичко друштво:
- проф. др Жарко Обрадовић, члан
- Милетић Михајловић, заменик члана

12.

У Одбору за културу и информисање:
- Мирјана Драгаш, заменик члана
- Предраг Марковић, члан
- Сузана Грубјешић, заменик члана

13.

У Одбору за рад, социјална питања, друштвену
укљученост и смањење сиромаштва:
- Милица Радовић, члан
- Јован Палалић, заменик члана
- Весна Милекић, члан
- Весна Ковач, заменик члана

14.

У Одбору за здравље и породицу:
- проф. др Славица Ђукић- Дејановић, члан
- Верољуб Стевановић, члан
- Верица Калановић, заменик члана

15.

У Одбору за заштиту животне средине:
- Бошко Ничић, члан
- Владан Васић, заменик члана

16.

У Одбору за европске интеграције:
- Сузана Грубјешић, члан
- Бранислав Јовановић, заменик члана

17.

У Одбору за административно-буџетска и мандатноимунитетска питања:
- Мирослав Петковић, члан
- Ивица Којић, члан
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18.

У Одбору за контролу служби безбедности:
- Ивица Дачић, члан
- Душан Бајатовић, заменик члана
- Ивица Којић, члан
- Видоје Петровић, заменик члана

II
За чланове одбора, односно заменике чланова одбора
Народне скупштине републике Србије бирају се:

1.

У Одбор за уставна питања и законодавство:
- Иван Јовановић, за заменика члана

2.

У Одбор за одбрану и унутрашње послове:
- Јожеф Шандор, за члана

3.

У Одбор за спољне послове:
- Владимир Илић, за члана

4.

У Одбор за правосуђе, државну управу и локалну
самоуправу:
- Иван Јоковић, за члана

5.

У Одбор за људска и мањинска права и равноправност
полова:
- Снежана Стојановић Плавшић, за члана

6.

У Одбор за дијаспору и Србе у региону:
- Јелена Травар Миљевић, за члана
- Бранислав Јовановић, за заменика члана

7.

У Одбор за привреду, регионални развој, трговину,
туризам и енергетику:
- Владимир Илић, за члана
- Јожеф Шандор, за заменика члана

8.

У Одбор за финансије, републички буџет и контролу
трошења јавних средстава:
- Владимир Илић, за заменика члана

9.

У Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду:
- проф. др Снежана Богослављевић - Бошковић,
за члана
- Весна Степић, за заменика члана
- Ненад Китановић, за члана
- Јелена Травар Миљевић, за заменика члана
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У Одбор за просторно планирање, саобраћај,
инфраструктуру и телекомуникације:
- Горица Гајић, за члана
- Дејан Раденковић, за члана
- Славољуб Влајковић, за заменика члана
- Срђан Спасојевић, за члана
- Владимир Станојевић, за заменика члана

11.

У Одбор за образовање, науку, технолошки развој и
информатичко друштво:
- Милетић Михајловић, за члана
- проф. др Снежана Богослављевић - Бошковић,
за заменика члана

12.

У Одбор за културу и информисање:
- Бојана Кркић, за заменика члана
- Снежана Стојановић Плавшић, за члана
- Предраг Марковић, за заменика члана

13.

У Одбор за рад, социјална питања, друштвену
укљученост и смањење сиромаштва:
- Александар Пејчић, за члана
- Горица Гајић, за заменика члана
- Иван Бауер, за члана
- Ана Новковић, за заменика члана

14.

У Одбор за здравље и породицу:
- доц. др Зоран Радовановић, за члана
- Никола Јовановић, за члана
- Снежана Стојановић Плавшић, за заменика
члана

15.

У Одбор за заштиту животне средине:
- Ана Новковић, за члана
- Јелена Травар Миљевић, за заменика члана

16.

У Одбору за европске интеграције:
- Владимир Илић, за члана
- Јожеф Шандор, за заменика члана

17.

У Одбор за административно-буџетска и мандатноимунитетска питања:
- Дејан Михајлов, за члана
- Владимир Илић, за члана

18.

У Одбор за контролу служби безбедности:
- Душан Бајатовић, за члана
- Мирољуб Стојчић, за заменика члана
- Иван Јоковић, за члана
- Јожеф Шандор, за заменика члана
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III
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

РС број 18
У Београду, 25. септембра 2012. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК
мр Небојша Стефановић

