
ПРЕДЛОГ 
 

 

На основу члана 125. Закона о потврђивању Споразума о стабилизацији 
и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС“, број 
83/08), члана 8. став 1. и члана 18. Закона о Народној скупштини („Службени 
гласник РС“, број 9/10) и члана 26. Пословника Народне скупштине („Службени 
гласник РС“, број 20/12 – пречишћени текст),  

Народна скупштина Републике Србије на ____ седници Другог редовног 
заседања у 2014. години, одржаној ___________ 2014. године, донела је 

 

О Д Л У К У  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ПОТПРЕДСЕДНИКА ПАРЛАМЕНТАРНОГ ОДБОРА 
ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ И ПРИДРУЖИВАЊЕ 

 

1. За председника Парламентарног одбора за стабилизацију и 
придруживање из реда народних посланика Народне скупштине Републике 
Србије, чланова Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, 
именује се др Владимир Орлић. 

2. За потпредседника Парламентарног одбора за стабилизацију и 
придруживање из реда народних посланика Народне скупштине Републике 
Србије, чланова Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, 
именује се Душан Петровић. 

3. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

РС број  
У Београду, 2014. године 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 ПРЕДСЕДНИК 

 

 Маја Гојковић 

 



 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање се 
састоји од 15 посланика Европског парламента, с једне стране и 15 народних 
посланика Народне скупштине Републике Србије, с друге стране. 

 Одлуком о утврђивању састава Парламентарног одбора за 
стабилизацију и придруживање, коју је Народна скупштина донела 23. маја 
2014. године („Службени гласник РС“, број 55/14) и Одлуком о изменама Одлуке 
о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и 
придруживање, коју је Народна скупштина донела 29. октобра 2014. године 
(„Службени гласник РС“, број 117/14) изабрани су чланови и заменици чланова 
Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање из реда народних 
посланика Народне скупштине Републике Србије.  

 Предлог за именовање председника и потпредседника 
Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање утврђен је у 
консултацијама са представницима посланичких група у Народној скупштини.  

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ ПО ХИТНОМ 
ПОСТУПКУ 

 

 Сагласно члану 167. Пословника Народне скупштине, предлаже 
се доношење ове одлуке по хитном поступку, како би се именовањем 
председника и потпредседника Парламентарног одбора за стабилизацију и 
придруживање завршило конституисање овог одбора и тиме што пре омогућио 
почетак његовог рада.  

 


