
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 16.12.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о грађанском 
браниоцу (Омбудсман). 
 
 II Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о грађанском браниоцу 
(Омбудсман), доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у 
дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Горица Танчић, шеф Одсека за прописе у Служби за послове 
Скупштине Града. 
 
 
Број: 1282-8/2010-03 
Датум: 16.12.2010. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 



НАЦРТ 
 

На основу члана 97. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије", број 129/2007) и члана 37. и 111. Статута Града Ниша ("Службени 
лист Града Ниша", број 88/2008),  
 Скупштина Града Ниша, на седници од                  2010. године,  донела је    
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

ГРАЂАНСКОМ БРАНИОЦУ  
(Омбудсман) 

 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о грађанском браниоцу (Омбудсман) ("Службени лист Града Ниша", 
број 5/2005), назив Одлуке, мења се и гласи: 
 

„ОДЛУКА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА“ 
 
 

Члан 2. 
 
 У члану 1. речи: „грађански бранилац (омбудсман)“, називу поглавља „II 
ОВЛАШЋЕЊА ГРАЂАНСКОГ БРАНИОЦА“, као и члановима Одлуке речи:"грађански 
бранилац", у одређеном падежу, замењују се речима:"заштитник грађана", у 
одговарајућем падежу. 
 

Члан 3. 
 

У члану 2. после речи:“управа“ ставља се зарез и додају речи:“управа градских 
општина“. 

После става 1 додаје се став 2., који гласи: 
„Заштитник грађана је овлашћен да контролише поштовање права грађана, 

утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем градских управа, управа 
градских општина и јавних служби, aко се ради о повреди прописа и општих аката града 
и градских општина.“ 

 
Члан 4. 

 
У члановима 6, 7 и 8., после речи:“градских управа“, у одређеном падежу, ставља 

се зарез и додају речи:“управа градских општина“, у одговарајућем падежу, а у 
члановима 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, и 23, после речи:“градске управе“, у 
одређеном падежу, ставља се зарез и додају речи:“управе градске општине“, у 
одговарајућем падежу. 
  

Члан 5. 
 



У члану 7., после алинеје 10. додају се алинеје 11. и 12., које гласе: 
„- подноси надлежном органу града и градске општине иницијативу за измену и 

допуну прописа и општих аката града и градске општине, ако сматра да до повреде 
права грађана долази због недостатака у тим актима и иницира доношење нових 
прописа и општих аката града и градских општина када сматра да је то од значаја за 
заштиту права грађана; 

- даје мишљење Градском већу и другом овлашћеном предлагачу на нацрт 
прописа или општег акта града када се њиме уређују питања од значаја за заштиту и 
унапређење права грађана;“ 

 
Члан 6. 

 
 У члану 8. став 4, уместо тачке ставља се зарез и додају речи: “на званичној 
интернет страници града и у „Службеном листу Града Ниша“. “ 
 
 

Члан 7. 
 

 У члану 19. став 2 и члану 22. став 3, после речи:“председника Скупштине града“ 
ставља се зарез и додају речи:“односно председника скупштине градске општине“. 
. 

 
Члан 8. 

 
 Назив поглавља: „IV  ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ГРАЂАНСКОГ БРАНИОЦА“, мења 
се и гласи: „IV ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА“. 

 
 

Члан 9. 
 
 У члану 25. став 1, реч:“укупног“, замењује се речју:“присутног“. 
 

 
Члан 10. 

 
 У члану 26. став 1 после речи:“града“, ставља се зарез и додају речи:“градске 
општине“. 
 

 
Члан 11. 

 
 У члану 27, додаје се став 1, који гласи: 
 „Заштитник грађана пред Скупштином града полаже заклетву која гласи: 
 „Заклињем се да ћу своју дужност обављати одговорно, непристрасно и 
назависно, у складу са Уставом, законом и другим прописима и да ћу савесно радити на 
заштити и унапређењу људских права и слобода.“ 
 У досадашњем ставу 1, који сада постаје став 2, реч:“партијама“, замењује се 
речју:“странкама“. 
 Досадашњи став 2, постаје став 3. 



 
 

Члан 12. 
 
 

 У члану 31. речи:“унутрашњој организацији“, земењују се речима: „унутрашњем 
уређењу“, а речи:“надлежног органа“, замењују се речима:“Градског већа“. 
 

 
Члан 13. 

 
 

 Поглавље „VII КАЗНЕНА ОДРЕДБА“ и члан 34. се бришу. 
 

 
Члан 14. 

 
 

 Овлашћује се Служба за послове Скупштине Града да сачини и објави 
пречишћен текст одлуке. 
 
 

Члан 15. 
 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Града Ниша". 
 
 
 Број: 
 У Нишу,                  2010. година 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

Председник 
 

Проф. др Миле Илић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 

Предложеним изменама и допунама Одлуке о грађанском браниоцу врши се 
усаглашавање са Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Ниша. (Чланови 1, 
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 12 Предлога одлуке) 

Такође, одредбе Предлога одлуке које се односе на иницијативу за измену и 
допуну, односно доношење прописа и општих аката који су од значаја за заштиту права 
грађана и давање мишљења на нацрте прописа и  општих аката који су од значаја за 
заштиту и унапређење права грађана, на објављивање извештаја заштиника грађана у 
службеном гласилу Града и на званичној интернет страници Града, заклетву коју 
полаже заштитник грађана и брисање казнених одредби сачињене су на иницијативу и 
предлог заштитника грађана Града Ниша. (Чланови 5, 6, 11 и 13 Предлога одлуке) 

Законом о локалној самоуправи и Статутом Града промењен је назив „грађански 
бранилац“ у :“заштитник грађана“, па су у том смислу предложене  и измене у називу 
Одлуке и члановима Одлуке у којима се користи тај термин. 

Предложеном допуном у члану 3. Предлога одлуке прецизније је одређена 
надлежност заштитника грађана, у складу са Законом о локалној самоуправи и 
Статутом Града Ниша. Наиме, предложеном допуном проширује се надлежност 
заштитника грађана, не само на контролу рада градских управа и јавних служби, већ и 
контролу рада управа градских општина и прописује да заштитник грађана контролише 
поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или 
нечињењем градских управа, управа градских општина и јавних служби, ако се ради о 
повреди прописа и општих аката града и градских општина. 

Чланом 5. Предлога одлуке предлаже се да заштитник грађана може да подноси 
иницијативу за измену и допуну прописа и општих аката града и градске општине и 
иницира доношење нових прописа и општих аката града и градских општина када 
сматра да је то од значаја за заштиту права грађана и даје мишљење на нацрт прописа 
или општег акта града када се њиме уређују питања од значаја за заштиту и 
унапређење права грађана. 

Предложеним допунама у члану 6. Предлога одлуке омогућава се заштитнику 
грађана да своје извештаје објављује у „Службеном листу Града Ниша“ и поставља на 
званичној интернет страници Града. 

Допунама у члану 7. Предлога одлуке предлаже се да у случају када управа 
градске општине не поступи по захтеву заштитника грађана за доставу података, 
односно по препоруци заштитника грађана, заштитник грађана о томе обавести 
председника скупштине градске општине.  

Чланом 9. Предлога одлуке врши се усаглашавање одредаба Одлуке са Статуом 
Града у погледу потребне већине у Скупштини Града за постављење заштитника 
грађана, а чланом 11. се прописује да заштитник грађана пред Скупштином Града 
полаже заклетву. 



Чланом 12. Предлога одређује се да Градско веће даје сагласност на акт о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у канцеларији заштитника 
грађана. 

Чланом 13. Предлога одлуке предлаже се брисање казнених одредби јер су оне 
неспојиве са институтом заштиника грађана који пре свега делује снагом ауторитета и 
аргумената које износи у својим критикама и препорукама. Поред тога ни Закон о 
заштитнику грађана, којим је установљен Заштитник грађана у Републици, не садржи 
казнене одредбе. 

У прилогу Предлога одлуке дат је преглед чланова Одлуке о грађанском 
браниоцу који се мењају и допуњују.  

 
 
 
 

 
У Нишу, октобра 2010. године   Служба за послове Скупштине Града 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА ОДЛУКЕ О ГРАЂАНСКОМ БРАНИОЦУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ 
И ДОПУЊУЈУ 

 
 
 

О Д Л У К У  
О ГРАЂАНСКОМ БРАНИОЦУ  

(Омбудсман) 
 

Члан 1. 



  
 Овом одлуком у граду Нишу установљава се грађански бранилац (омбудсман), уређује 
се његов положај, надлежност, овлашћења и начин поступања. 
 

Члан 2. 
 
 Грађански бранилац штити индивидуална и колективна права и интересе грађана, тако 
што врши општу контролу рада градских управа и јавних служби.  
  

Члан 3. 
 
 Грађански бранилац је независан, самосталан и непристрасан у свом раду и за свој рад 
одговара Скупштини града у складу са одредбама ове одлуке. 
 

Члан 4. 
 

У вршењу послова из своје надлежности, грађански бранилац поступа  у складу са 
законом, прописима града и начелима правичности и  једнакости. 

 
Члан 5. 

 
Грађански бранилац не може бити разрешен, нити позван на кривичну одговорност, 

притворен или кажњен због изнетог мишљења у јавности о уоченим појавама и упућених 
препорука и критика. 
 

Члан 6. 
 

 Грађански бранилац поступа поводом захтева грађана, који сматрају да су им актом, 
радњом или непредузимањем радње градских управа и јавних служби, повређена 
индивидуална и колективна права и интереси, као и по сопственој иницијативи. 

 
 

II ОВЛАШЋЕЊА ГРАЂАНСКОГ БРАНИОЦА 
 

Члан 7. 
 

Грађански бранилац је овлашћен да обавља следеће послове: 
- обавештава надлежне органе и јавност када градске управе, и јавне службе  крше 

индивидуална и колективна  права грађана; 
- прима и испитује представке, које се односе на повреду индивидуалних и колективних 

права грађана од стране градских управа, и јавних служби; 
- поступа по сопственој иницијативи када постоји сумња о кршењу индивидуалних и 

колективних права грађана од стране градских управа, и јавних служби; 
- посредује у мирном решавању спорова у случају кршења индивидуалних и колективних 

права грађана; 
- припрема саветовања о остваривању и поштовању индивидуалних и колективних права 

грађана; 
- припрема и спроводи кампање за информисање јавности о питањима значајним за 

остваривање и поштовање индивидуалних и колективних права грађана; 
- иницира и подстиче образовање о индивидуалним и колективним правима грађана у 

свим областима живота; 
- прикупља информације о примени закона и других прописа од стране градских управа, и 

јавних служби из области индивидуалних и колективних права грађана; 



- саставља годишњи извештај о остваривању и поштовању индивидуалних и колективних 
права грађана и примени начела забране дискриминације од стране градских управа, и 
јавних служби; 

- сарађује и размењује искуства са другим грађанским браниоцима и другим органима и 
организацијама који се баве заштитом и унапређењем индивидуалних и колективних  
права грађана у земљи и иностранству; 

      - обавља друге послове у складу са законом и прописима града. 
 

Члан 8. 
 

 Грађански бранилац подноси Скупштини града једном годишње извештај о свом раду. 
Извештај садржи број и структуру представки, уочене пропусте у раду градских управа  и 

јавних служби са становишта заштите индивидуалних и колективних права  и препоруке за 
њихово отклањање. 
 Грађански бранилац  може подносити посебне извештаје Скупштини града, којима 
указује на нарочито озбиљне случајеве повреде права грађана и систематска кршења 
индивидуалних и колективних права.  
 Годишњи и посебни извештај грађански бранилац може објавити у медијима.  

 
Члан 9. 

 
 Медији, чији је оснивач град, обавезни су да на прикладан начин обавесте јавност о 
садржини годишњег извештаја или посебних извештаја грађанског браниоца. 
 Електронски медији, чији је оснивач град, дужни су да грађанском браниоцу омогуће 
обраћање јавности у року од 24 часа од тренутка пријема његовог захтева.  
 Штампани медији, чији је оснивач град, дужни су да грађанском браниоцу омогуће 
обраћање јавности у првом редовном издању.  

 
Члан 10. 

 
 Грађански бранилац поступа по сопственој иницијативи или по представци лица које 
сматра да му је актом, радњом или непредузимањем радње градске управе, и  јавне службе, 
повређено неко индивидуално или колективно право. 
 

 
 

Члан 11. 
 
 Лице које сматра да му је актом, радњом или непредузимањем радње градске управe 
или јавне службе повређено неко индивидуално или колективно право може упутити 
грађанском браниоцу представку. 
 Представку може у име оштећеног лица поднети његов законски заступник или 
пуномоћник.  
 Канцеларија  грађанског браниоца дужна је да пружи помоћ оштећеном лицу  у 
састављању представке. 

 
Члан 12. 

 
 Представка се подноси у писаном облику, који нема посебну форму, укључујући све 
облике електронске комуникације или усмено на записник у канцеларији  грађанског браниоца.  
 Представка мора да садржи личне податке оштећеног лица (име, презиме, адресу) и 
мора бити потписана од стране подносиоца представке. 



 Представка садржи назив градске управе или јавне службе, на чији се рад односи, 
околности конкретног случаја, чињенице и доказе који поткрепљују наводе из представке, као и 
податке о томе која правна средства је подносилац већ користио. 

Представка се подноси у року од једне године од дана учињене повреде, неправилности 
или од доношења последњег акта у спорној ствари. 
 

Члан 13. 
 

Грађански бранилац може поступати у случају  када је искоришћено редовно правно 
средство за отклањање повреда на које подносилац указује, односно, када не постоји правно 
средство за отклањање повреде на коју подносилац указује. 

Изузетно, грађански бранилац може поступати и када је поступак по редовном правном 
средству у току, али би дужина његовог трајања могла отежати или осујетити заштиту 
индивидуалних и колективних права. 

 
Члан 14. 

 
 Заштита индивидуалних и колективних права грађана пред грађанским браниоцем је 
бесплатна. 

 
Члан 15. 

 
 Грађански бранилац је дужан да у току и након престанка мандата чува тајност података 
до којих је дошао у свом раду. 
   

Члан 16. 
 

 У претходном испитивању благовремености и допуштености представке, грађански 
бранилац  неће поступати по представци уколико утврди: 
 

1. да представка не садржи податке на основу којих се подносилац може са сигурношћу 
одредити (анонимна представка); 

2. ако представка не садржи друге прописане податке, а подносилац представке не 
отклони те недостатке у накнадно одређеном року; 

3. ако се представка не односи на рад градске управе и јавне службе; 
4. ако нису исцрпљена сва редовна правна средства за отклањање повреда, а нема места 

примени правила из члана 13 став 2; 
5. да се ради о поновљеној представци која не садржи нове чињенице и доказе,  
6. да се ради о злоупотреби права на подношење представке, а подносилац није поступио 

по тражењу грађанског браниоца и своју представку допунио наводима и чињеницама 
који је поткрепљују; 

7. да околности случаја и докази који су поднети не доводе до његовог уверења да постоји 
повреда индивидуалних и колективних права, односно друга неправилност у раду 
градске управе или јавне службе; 

8. да је представка поднета по истеку рока од једне године од дана учињене повреде, 
неправилности или од доношења последњег акта у спорној ствари; 

9. уколико је поводом исте ствари грађански бранилац раније одлучивао. 
 Грађански бранилац може изузетно да одлучи да поступа и у случајевима из става 1 
тачка 8 уколико оцени да околности случаја на који се представка односи, тежина последице 
или друге околности оправдавају поступање грађанског браниоца. 

 У случају непоступања по представци, осим кад је представка анонимна, грађански 
бранилац ће у писаној форми образложити разлоге за његово непоступање и подносиоцу 
представке дати савет о евентуалним другим могућностима  заштите његових права. 



 
Члан 17. 

 
 Када грађански бранилац одлучи да поступа по представци, обавестиће о томе 
подносиоца представке. 
 Грађански бранилац је у обавези да о сваком предмету по коме поступа, прибави став 
градске управе или  јавне службе, на чије се поступање представка односи. 

Градска управа или јавна служба, је дужна да обавести грађанског браниоца о свом 
ставу у року који  грађански бранилац одреди, а који не може бити дужи од 10 дана од дана 
пријема захтева грађанског браниоца. 
 

Члан 18. 
 

 Градска управа и јавна служба је дужна да грађанском браниоцу, на његов захтев, стави 
на располагање и увид списе и документацију, без обзира на ниво тајности, и омогући му да 
спроведе испитивање.  
 Грађански бранилац може да узима изјаве од изабраних, постављених и  именованих 
лица као и запослених, када је то потребно за разјашњење случаја и утврђивање чињеничног 
стања. 
 Лица која је грађански бранилац позвао ради разјашњења случаја и утврђивања 
чињеничног стања дужна су да се одазову позиву.  
 

Члан 19. 
 
 Градска управа и јавна служба је дужна да достави грађанском браниоцу, на његов 
захтев, копије свих тражених списа и докумената, податке, обавештења и објашњења, у року 
који он одреди, а који не може бити дужи од 15 дана.  

 Уколико не поступи у складу са захтевом грађанског браниоца из става 1 овог члана, он 
ће о томе обавестити  председника Скупштине града и јавност. 

 
 
 

Члан 20. 
 

 Од сваког лица за које основано претпоставља да располаже сазнањима о околностима 
случаја који испитује, грађански бранилац може узети писану изјаву или обавити разговор. 
 Позвано лице је дужно да се одазове позиву грађанског браниоца. 
 

Члан 21. 
    
 Када грађански бранилац утврди да нема повреде права и других неправилности у раду, 
или је повреда у току поступања отклоњена, обавестиће о томе подносиоца представке, градску 
управу или јавну службу чији је рад био предмет испитивања.  

 
Члан 22. 

 
О појавама незаконитог и неправилног рада којима се повређују права и интереси 

грађана, грађански бранилац упозорава градску управу и јавне службе, упућује им критике и 
препоруке и о томе подноси извештај Скупштини града и јавности. 

Градска управа или јавна служба, којој је упућена крити ика или препорука,  дужна је да 
обавести грађанског браниоца о мерама које је предузела, најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема критике или препоруке. 



Ако градска управа или јавна служба не обавести грађанског браниоца о томе шта је 
предузето или ако грађански бранилац сматра да предузете мере нису одговарајуће, грађански 
бранилац ће о непоступању градске управе или јавне службе обавестити  председника 
Скупштине града и јавност. 

 
Члан 23. 

 
Поред критика и препорука из претходног члана, грађански бранилац може: 

 
1. предложити градској управи или јавној служби да поново спроведе поступак  у складу са 

законом, уз уважавање препорука грађанског браниоца;   
2.   предложити  градској управи или јавној служби да лицу  накнади штету, насталу услед 

незаконитог рада; 
3.   поднети градској управи или  јавној служби захтев за привремено обустављање извршења 

коначног управног акта, у складу са законом; 
4.   предложити надлежном органу покретање поступка за разрешење функционера у чијем 

раду је установио неправилност, која је довела до тешких и систематских кршења 
индивидуалних и колективних права;   

5.   издати препоруке градској управи или јавној служби за унапређење њиховог рада и односа 
са грађанима. 

 
 

Члан 24. 
 

Одредбе чланова од 13 до 23  примењују се и кад грађански бранилац поступа  по 
сопственој иницијативи. 

 
 

 
 

IV – ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ГРАЂАНСКОГ БРАНИОЦА 
 

Члан 25. 
  

Грађанског браниоца поставља Скупштина града, на време од четири године, из реда 
угледних и политички непристрасних личности, већином од укупног броја одборника, на предлог 
председника скупштине. 
 За грађанског браниоца може бити постављено лице правне струке, које има 
држављанство Републике Србије,  најмање 6 година радног искуства у области људских права, 
управе или правосуђа, које није осуђивано за дела која га чине недостојним за обављање 
функције и које ужива највиши морални и професионални углед у својој средини.  

Члан 26. 
 

  За грађанског браниоца не може бити постављено лице које је у периоду од 12 месеци 
пре постављења било на функцији као изабрано, постављено или именовано лице  у органу  и 
служби града или јавној служби,  чији је оснивач град.  

Грађански бранилац може бити постављен на исту дужност највише два пута узастопно.   
Члан 27. 

 
 Функција грађанског браниоца је неспојива са вршењем било које друге јавне функције 
или професионалне делатности, без обзира да ли су плаћене или не, као ни са чланством у 
политичким партијама. 



 Даном ступања на дужност грађанског браниоца, морају престати све његове друге 
функције и делатности. 
 

Члан 28. 
 

 Грађански бранилац може бити разрешен дужности на исти начин на који и постављен, и 
то: 

-на сопствени захтев,  
-ако буде правноснажно осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање 

функције,  
-ако судском одлуком буде лишен пословне способности, 
-ако је то предлог из грађанске иницијативе,   
-ако обавља било коју другу јавну функцију или професионалну делатност.  

 
Члан 29. 

 
 Седиште грађанског браниоца је у Нишу. 
  

Члан 30. 
 

 Грађански бранилац образује канцеларију за обављање послова из своје надлежности. 
 Радом канцеларије руководи грађански бранилац. 

Грађански бранилац може из реда запослених овластити одређено лице да га замењује 
у случају одсутности, односно, да  у његово име предузима радње из надлежности грађанског 
браниоца.   

 
Члан 31. 

 
Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у канцеларији грађанског 

браниоца, као и акт о платама, накнадама и другим личним примањима запослених у 
канцеларији грађанског браниоца, доноси грађански бранилац уз сагласност надлежног органа. 

 
Члан 32. 

 
Средства за финансирање рада грађанског браниоца и канцеларије грађанског браниоца 

за текуће расходе за запослене, добра, услуге и остале издатке из делокруга рада грађанског 
браниоца и канцеларије грађанског браниоца, обезбеђују се одлуком о буџету града. 

 
Члан 33. 

 
За законито и наменско коришћење средстава за финансирање рада грађанског 

браниоца и његове канцеларије одговоран је грађански бранилац. 
Захтеве и друге акте за исплату средстава из буџета града за финансирање рада 

грађанског браниоца и канцеларије, потписује грађански бранилац, или лице које он овласти. 
 
 

Члан 35. 
 
 Постављење грађанског браниоца извршиће се у року од 60 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
 Грађански бранилац донеће акте о организацији канцеларије у року од 30 дана од 
ступања на дужност. 



 Скупштина града обезбедиће потребне услове за почетак рада грађанског браниоца у 
року од 60 дана  од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 
 


