На основу члана 45. Пословника Народне скупштине („Службени
гласник РС“, брoj 20/12 – пречишћени текст),
Народнa скупштинa Републике Србије, на Другој седници Првог
редовног заседања у 2014. години, одржаној 23. маја 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У Одлуци о избору чланова и заменика чланова одбора Народне
скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 42/14, 43/14 и 44/14)
врше се следеће измене:
I
Разрешавају се дужности чланова, односно заменика чланова
одбора Народне скупштине следећи народни посланици :
1. У Одбору за уставна питања и законодавство:
- Звонимир Стевић, члан
2. У Одбору за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу:
- Сузана Спасојевић, члан
3. У Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења
јавних средстава:
- Сузана Спасојевић, члан
4. У Одбору за пољопривреду, шумарство и водопривреду:
- проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, члан
5. У Одбору за рад, социјална питања, друштвену укљученост и
смањење сиромаштва:
- Милисав Петронијевић, члан
6. У Одбору за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и
телекомуникације:
- Александар Антић, члан
7. У Одбору за културу и информисање:
- проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, заменик члана
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За чланове одбора, односно заменике чланова одбора Народне
скупштине бирају се следећи народни посланици:
1. У Одбор за уставна питања и законодавство:
- Неђо Јовановић, за члана
2. У Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу:
- Неђо Јовановић, за члана
3. У Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења
јавних средстава:
- Дејан Раденковић, за члана
4. У Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду:
- Марјана Мараш, за члана
5. У Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и
смањење сиромаштва:
- Мирјана Драгаш, за члана
6. У Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и
телекомуникације:
- Сузана Спасојевић, за члана
7. У Одбор за културу и информисање:
- Мирјана Драгаш, за члана
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
РС број 23
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