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6. Дра го Ђо кић, члан,
7. Ми о драг Ран ђе ло вић, члан,
8. Иван Јо ва но вић, члан,
9. Иштван Ху ђи, члан,
10. Са ша Тор ла ко вић, члан,
11. Бра ни слав Па вло вић, члан,
12. Ми лан Си мић, члан,
13. Слав ко Вла и са вље вић, члан,
14. Ми о драг Зу панц, члан,
15. Ва си ли је Бе ло бр ко вић, члан,
16. Мом чи ло Вук са но вић, члан,
17. Дра го љуб Ши шић, члан,
18. Дра шко Да ни ло вић, члан,
19. Бо ра Јо ва но вић Џа рил, члан,
20. Ми лош Мар ко вић, члан,
21. Си ни ша Ми лен ко вић, члан.

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 119-16348/2014
У Бе о гра ду, 23. де цем бра 2014. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

4575
На осно ву чла на 222. став 1. и чла на 223. став 1. За ко на о 

здрав стве ном оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05, 
109/05  – ис прав ка, 106/06  – УС, 57/11, 110/12  – УС, 119/12, 99/14, 
123/14 и 126/14  – УС) 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

Р Е  Ш Е  Њ Е

о име но ва њу пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка  
и чла но ва Управ ног од бо ра Ре пу блич ког фон да  

за здрав стве но оси гу ра ње

I
У Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра-

ње име ну ју се:
1) за пред сед ни ка:
 – Ве ли мир Ми ли чић, дипл. еко но ми ста из Бе о гра да;
2) за за ме ни ка пред сед ни ка:
 – Алек сан дра Пот па ре вић, дипл. прав ник из Бе о гра да;
3) за чла но ве:
(1) Све та Ке сић, дипл. еко но ми ста из Бе о гра да,
(2) На де жда Ува но вић, дипл. еко но ми ста из Бе о гра да,
(3) Сло бо дан Ла ло вић, дипл. прав ник из Бе о гра да, пред став-

ник оси гу ра ни ка за по сле них,
(4) др Ми лан Ми лић, док тор сто ма то ло ги је из Бе о гра да, 

пред став ник оси гу ра ни ка пен зи о не ра,
(5) Ма ри јан Ри сти че вић, по љо при вред ник из Но вих Кар ло ва-

ца, пред став ник оси гу ра ни ка зе мљо рад ни ка.

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 119-16343/2014
У Бе о гра ду, 23. де цем бра 2014. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

4576
На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о јав ним аген ци ја ма 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 18/05 и 81/05  – ис прав ка), чла на 16. 
ст. 2. и 3. За ко на о Аген ци ји за оси гу ра ње де по зи та („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 61/05, 116/08 и 91/10) 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

Р Е  Ш Е  Њ Е

о раз ре ше њу и име но ва њу чла на Управ ног од бо ра 
Аген ци је за оси гу ра ње де по зи та

I
Раз ре ша ва се Са ша Ра ду ло вић ду жно сти чла на Управ ног од-

бо ра Аген ци је за оси гу ра ње де по зи та.

II
Име ну је се Жељ ко Сер тић, ми ни стар при вре де, за чла на 

Управ ног од бо ра Аген ци је за оси гу ра ње де по зи та. 

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

Ср би је”.

24 број 119-16436/2014-1
У Бе о гра ду, 23. де цем бра 2014. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

4577
На осно ву чла на 11. став 2. Од лу ке о осни ва њу Ин фор ма ци-

о но-ко му ни ка ци о не уста но ве „Ака дем ска мре жа Ре пу бли ке Ср би-
је  – АМРЕС” („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 28/10, 35/12 и 46/13) 
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 

Р Е  Ш Е  Њ Е

о раз ре ше њу и име но ва њу пред сед ни ка и чла но ва  
Над зор ног од бо ра Ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не  

уста но ве „Ака дем ска мре жа Ре пу бли ке Ср би је  
– АМРЕС”

I
Раз ре ша ва ју се ду жно сти у Над зор ном од бо ру Ин фор ма ци о-

но-ко му ни ка ци о не уста но ве „Ака дем ска мре жа Ре пу бли ке Ср би је 
 – АМРЕС”:

1. Пе тар Ја њић, пред сед ник,
2. На та ли ја Ра до ше вић, члан,
3. др Јо ван Ђор ђе вић, члан,
4. др Иван Ми лен ти је вић, члан,
5. Бо јан Ја ко вље вић, члан.  

II
У Над зор ни од бор Ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не уста но ве 

„Ака дем ска мре жа Ре пу бли ке Ср би је  – АМРЕС” име ну ју се:
1) за пред сед ни ка:
 – проф. др Ири ни Ре љин, дипл. ин же њер елек тро тех ни ке, 

Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја;
2) за чла но ве:
(1) На та ли ја Ра до ја, дипл. прав ник, Ми ни стар ство тр го ви не, 

ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја,
(2) Ми ло ван Шу ва ков, дипл. фи зи чар, Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, 
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(3) На та ли ја Ра до ше вић, дипл. прав ник, Ин фор ма ци о но-ко-
му ни ка ци о на уста но ва „Ака дем ска мре жа Ре пу бли ке Ср би је  – 
АМРЕС”, 

(4) Бо јан Ја ко вље вић, дипл. ин же њер елек тро тех ни ке, Ин-
фор ма ци о но-ко му ни ка ци о на уста но ва „Ака дем ска мре жа Ре пу-
бли ке Ср би је  – АМРЕС”.

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

Ср би је”.

24 број 119-13243/2014
У Бе о гра ду, 23. де цем бра 2014. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

4578
На осно ву чла на 400а став 1. За ко на о пред у зе ћи ма („Слу-

жбе ни лист СРЈ”, бр. 29/96, 33/96  – ис прав ка, 29/97, 59/98, 74/99, 
9/01  – СУС и 36/02 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 125/04  – др. 
за кон) 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

Р Е  Ш Е  Њ Е

о име но ва њу пред став ни ка дру штве ног ка пи та ла  
у Управ ни од бор По љо при вред но-ин ду стриј ског  

ком би на та „Зе мун”, Зе мун

I
У Управ ни од бор По љо при вред но-ин ду стриј ског ком би на та 

„Зе мун”, Зе мун, за пред став ни ка дру штве ног ка пи та ла из ван пред-
у зе ћа име ну је се Вла ди мир Пан те лић, дипл. прав ник из Бе о гра 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 119-16464/2014
У Бе о гра ду, 23. де цем бра 2014. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

4579
На осно ву чла на 22. став 1. По слов ни ка Вла де („Слу жбе-

ни гла сник РС”, бр. 61/06  – пре чи шћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 
69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14) 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

Р Е  Ш Е  Њ Е

о раз ре ше њу пред сед ни ка, пот пред сед ни ка  
и чла но ва Са ве та за пра ће ње спро во ђе ња про јек та  

из обла сти HIV/AIDS-а и ту бер ку ло зе

I
Раз ре ша ва ју се ду жно сти у Са ве ту за пра ће ње спро во ђе ња 

про јек та из обла сти HIV/AIDS-а и ту бер ку ло зе:
1. др Ива на Ми шић, пред сед ник,
2. Ма ри ја Чу кић, пот пред сед ник,
3. На та ша Гу до вић, члан,

4. Мил ка Ка ла ба, члан,
5. Вин ка Бла жић, члан,
6. Ја сен ка Про тић, члан,
7. др Ми о драг Ан ђел ко вић, члан,
8. прим. др сци. мед. Та ња Кне же вић, члан,
9. проф. др Зо ран То до ро вић, члан,
10. др Је ле на Бр ко вић Ка ва рић, члан,
11. проф. др Гор да на Ра до са вље вић Ашић, члан,
12. Го ран Ра ди са вље вић, члан,
13. Да ли бор ка Ба тр нек Ан то нић, члан,
14. Урош Ра ду ло вић, члан,
15. Сан дра Ман чић, члан,
16. др Гор да на Дра го вић, члан,
17. На да Ми чић, члан,
18. др Ни ко ла Ву њак, члан,
19. др Гор да на Кр ти нић, члан,
20. др Зо ран Мар ко вић, члан,
21. Ви о ле та Ре џић Јо ва но вић, члан,
22. др Дар ко Фјо до ров, члан,
23. асс. мр сци. др Јо ван Ра нин, члан,
24. проф. др Ве сна Тур ку лов, члан,
25. Дра га на Сто ја но вић, члан,
26. Ми ли ца Ђор ђе вић, члан,
27. Бо рис Ко ва чић, члан,
28. Не ве на Ћи рић, члан.

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 119-16466/2014
У Бе о гра ду, 23. де цем бра 2014. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

4580
На осно ву чла на 22. став 1. По слов ни ка Вла де („Слу жбе-

ни гла сник РС”, бр. 61/06  – пре чи шћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 
69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14) 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

Р Е  Ш Е  Њ Е

о име но ва њу пред сед ни ка, пот пред сед ни ка  
и чла но ва Са ве та за пра ће ње спро во ђе ња про јек та  

из обла сти HIV/AIDS-а и ту бер ку ло зе

I
У Са вет за пра ће ње спро во ђе ња про јек та из обла сти HIV/

AIDS-а и ту бер ку ло зе име ну ју се:
1) за пред сед ни ка:
 – проф. др Ђор ђе Јеф то вић, Кли ни ка за ин фек тив не и троп-

ске бо ле сти Кли нич ког цен тра Ср би је;
2) за пот пред сед ни ка:
 – проф. др Дра га на Јо ва но вић, Кли ни ка за плућ не бо ле сти 

Кли нич ког цен тра Ср би је;
3) за чла но ве:
(1) др Гор да на Бе ла ма рић, Се кра та ри јат за здрав ство гра да 

Бе о гра да,
(2) Ђу ри ца Стан ков, пред став ник АС цен тра,
(3) Не ве на Ћи рић, AID плус,
(4) др Да ни је ла Си мић, Ин сти тут за јав но здра вље Ср би је 

„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”,
(5) Ма ри ја Па вло вић, UNOPS,
(6) Вла ди мир Ан тић, Удру же ње СТАВ, Су бо ти ца,
(7) Сан дра Ман чић, УГ „Сун це”, Ниш 3,
(8) Рај ко Гре стић, УГ „Цр ве на ли ни ја”, Но ви Сад,
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