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5690

На осно ву чла на 42. За ко на о jавним аген ци ја ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 18/05 и 81/05  – ис прав ка), тач ке 8. став 3. Од лу ке 
о осни ва њу На ци о нал не аген ци је за ре ги о нал ни раз вој („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 75/09, 109/09 и 44/10) и чла на 43. став 2. За ко-
на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправкa, 
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 да ва њу са гла сно сти на Про грам о из ме на ма  
и до пу на ма Про гра ма ра да На ци о нал не аген ци је  

за ре ги о нал ни раз вој за 2015. го ди ну

I
Да је се са гла сност на Про грам о из ме на ма и до пу на ма Про-

гра ма ра да На ци о нал не аген ци је за ре ги о нал ни раз вој за 2015. го-
ди ну, ко ји је до нео Управ ни од бор На ци о нал не аген ци је за ре ги о-
нал ни раз вој на сед ни ци од 14. ок то бра  2015. го ди не.

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

Ср би је”.

05 број 021-11911/2015 
У Бе о гра ду, 5. но вем бра 2015. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

5691
На осно ву чла на 42. 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), тач ке 8. став 3. Од лу ке 
о осни ва њу На ци о нал не аген ци је за ре ги о нал ни раз вој („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 75/09, 109/09 и 44/10) 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 да ва њу са гла сно сти на Од лу ку о из ме на ма и до пу на ма 
Фи нан сиј ског пла на На ци о нал не аген ци је  

за ре ги о нал ни раз вој за 2015. го ди ну

I
Да је се са гла сност на Oдлуку о из ме на ма и до пу на ма Фи нан-

сиј ског пла на На ци о нал не аген ци је за ре ги о нал ни раз вој за 2015. 
го ди ну, ко ју је до нео Управ ни од бор На ци о нал не аген ци је за ре ги-
о нал ни раз вој на сед ни ци од 14. oк т обра 2015. го ди не.

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

Ср би је”.

05 број 400-11905/2015
У Бе о гра ду, 5. но вем бра 2015. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

5692
На осно ву чла на 27. став 2. Од лу ке о ускла ђи ва њу по сло ва ња 

Јав ног пред у зе ћа за упра вља ње др жав ним пу те ви ма са За ко ном о 
јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 46/13 и 90/14) 
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 да ва њу са гла сно сти на Од лу ку о из ме на ма Од лу ке  
о ви си ни по себ не на кна де за упо тре бу јав ног пу та,  

ње го вог де ла и пут ног објек та (пу та ри на)

I
Да је се са гла сност на Од лу ку о из ме на ма Од лу ке о ви си ни 

по себ не на кна де за упо тре бу јав ног пу та, ње го вог де ла и пут ног 
објек та (пу та ри на), ко ју је до нео Над зор ни од бор Јав ног пред у зе ћа 
„Пу те ви Ср би је” на сед ни ци од 23. ок то бра 2015. го ди не.

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

Ср би је”.

05 број 344-11711/2015
У Бе о гра ду, 5. но вем бра 2015. го ди не

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р.

5693
На осно ву чла на 27. став 2. Од лу ке о ускла ђи ва њу по сло ва ња 

Јав ног пред у зе ћа за упра вља ње др жав ним пу те ви ма са За ко ном о 
јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 46/13 и 90/14) 
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 да ва њу са гла сно сти на Од лу ку о ста вља њу ван сна ге 
Од лу ке о из ме на ма Од лу ке о ви си ни по себ не на кна де 

за упо тре бу јав ног пу та, ње го вог де ла и пут ног објек та 
(пу та ри на), од 23. ок то бра 2015. го ди не

I
Да је се са гла сност на Од лу ку о ста вља њу ван сна ге Од лу ке о 

из ме на ма Од лу ке о ви си ни по себ не на кна де за упо тре бу јав ног пу-
та, ње го вог де ла и пут ног објек та (пу та ри на) од 23. ок то бра 2015. 
го ди не, ко ју је до нео Над зор ни од бор Јав ног пред у зе ћа „Пу те ви 
Ср би је” на сед ни ци од 12. но вем бра 2015. го ди не.

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

Ср би је”.

05 број 344-12176/2015
У Бе о гра ду, 12. но вем бра 2015. го ди не  

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р. 
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5694
На осно ву чла на 27. став  2. Од лу ке о ускла ђи ва њу по сло ва-

ња Јав ног пред у зе ћа за упра вља ње др жав ним пу те ви ма са За ко ном 
о јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 46/13 и 90/14) 
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 да ва њу са гла сно сти на Од лу ку о из ме на ма Од лу ке  
о ви си ни по себ не на кна де за упо тре бу јав ног пу та,  

ње го вог де ла и пут ног објек та (пу та ри на)

I
Да је се са гла сност на Од лу ку о из ме на ма Од лу ке о ви си ни 

по себ не на кна де за упо тре бу јав ног пу та, ње го вог де ла и пут ног 
објек та (пу та ри на), ко ју је до нео Над зор ни од бор Јав ног пред у зе ћа 
„Пу те ви Ср би је” на сед ни ци од 12. но вем бра 2015. го ди не.

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

Ср би је”.

05 број 344-12177/2015 
У Бе о гра ду, 12. но вем бра 2015. го ди не

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р.

5695
На осно ву чла на 65. став 3. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 119/12, 116/13  – аутен тич но ту ма че-
ње и 44/14  – 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  – исправкa, 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 пре у зи ма њу вла снич ких пра ва на дру штве ном  
ка пи та лу

I
Пре у зи ма ју се вла снич ка пра ва на дру штве ном ка пи та лу у 

при вред ном дру штву „Fond Inex In ter ex port” а.д. Бе о град у ко рист 
Ре пу бли ке Ср би је.

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

Ср би је”.

05 број 023-11332/2015
У Бе о гра ду, 5. но вем бра 2015. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

5696
На осно ву чла на 9. став 9. За ко на о ме тро ло ги ји („Слу жбе ни 

гла сник РС”, број 30/10) 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 да ва њу са гла сно сти на ви си ну тро шко ва  
за ове ра ва ње ме ри ла ко је спро во ди овла шће но те ло 

Пред у зе ће за ме ре ње, ре гу ла ци ју, ин же ње ринг и сер вис 
Me ris d.o.o. Бе о град

I
Да је се са гла сност на ви си ну тро шко ва за ове ра ва ње ме ри ла, 

у скла ду са Од лу ком број 4366 од 7. сеп тем бра 2015. го ди не, ко ју 
је до нео ге не рал ни ди рек тор овла шће ног те ла Пред у зе ћа за ме ре-
ње, ре гу ла ци ју, ин же ње ринг и сер вис Me ris d.o.o. Бе о град, На род-
них хе ро ја 42/2. 

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

Ср би је”.

05 број 338-12074/2015
У Бе о гра ду, 12. но вем бра 2015. го ди не

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р.

5697
На осно ву чла на 13. ст. 2. и 3. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 129/07 и 83/14 − 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 да ва њу са гла сно сти на Од лу ку о ус по ста вља њу  
са рад ње из ме ђу оп шти не Про ку пље, Ре пу бли ка Ср би ја 

и оп шти не Ко че вје, Ре пу бли ка Сло ве ни ја

I
Да је се са гла сност на Од лу ку о ус по ста вља њу са рад ње из ме-

ђу оп шти не Про ку пље, Ре пу бли ка Ср би ја и оп шти не Ко че вје, Ре-
пу бли ка Сло ве ни ја ко ју је до не ла Скуп шти на оп шти не Про ку пље 
на сед ни ци одр жа ној 2. ју ла 2015. го ди не.

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

Ср би је”.

05 број 016-11805/2015
У Бе о гра ду, 12. но вем бра 2015. го ди не

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р. 




