
 
 
 
 
 На основу члана 18. став 4. Закона о акцизама ("Службени гласник 
РС", бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04 и 135/04), 
 
 Влада Републике Србије доноси 
 
 

У Р Е Д Б У 
О ИЗГЛЕДУ КОНТРОЛНЕ АКЦИЗНЕ МАРКИЦЕ, ВРСТИ ПОДАТАКА НА 
МАРКИЦИ И НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА И ИЗДАВАЊА 
МАРКИЦА, ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈА О ОДОБРЕНИМ И ИЗДАТИМ  

МАРКИЦАМА И ОБЕЛЕЖАВАЊА ЦИГАРЕТА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА 
 

 
Члан 1.  

 
 Овом уредбом уређује се изглед контролне акцизне маркице, врста 
података на маркици и начин и поступак одобравања и издавања маркица, начин 
вођења евиденције о одобреним и издатим контролним акцизним маркицама (у 
даљем тексту: маркица) и начин обележавања цигарета и алкохолних пића тим 
маркицама од стране произвођача, односно увозника тих производа. 
 
 

I. ИЗГЛЕД МАРКИЦЕ И ВРСТА ПОДАТАКА НА МАРКИЦИ 
 

Члан 2. 
 
 Маркица за обележавање цигарета из чл. 40а и 40б Закона о 
акцизама ("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 
55/04 и 135/04 - у даљем тексту: Закон) садржи следеће податке: 
 1) словну ознаку:  
 (1) У - за цигарете из увоза, 
 (2) Д - за цигарете које су произведене у земљи, 
 (3) ЕЦ - за цигарете које произвођач, односно увозник отпрема ради 
продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама; 
 2)  речи: "Република Србија - Министарство финансија"; 
 3)  ознаку серије и серијски број маркице. 
  Маркица за обележавање цигарета је правоугаоног облика, 
величине  45мм х 19мм, а штампа се у посебним бојама, и то: 
 1) у плавој - за цигарете из увоза (ознака У); 
 2) у црвеној - за цигарете које су произведене у земљи (ознака Д); 
 3) у жутој - за цигарете које произвођач, односно увозник отпрема 
ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама 
(ознака ЕЦ). 
 
 
 
 
 



 
Члан 3. 

 
 Маркица за обележавање алкохолних пића из члана 12. Закона 
садржи следеће податке: 
   1) словну ознаку: 
  (1) за алкохолна пића произведена у земљи: 
      -   Р - за ракије од воћа, грожђа и специјалне ракије, 
    - П - за ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина, 
    -  Ж - за жестока алкохолна пића и ликере, 
               -   Н - за нискоалкохолна пића, 
   (2) за алкохолна пића из увоза: 
    -  УР - за ракије од воћа, грожђа и специјалне ракије, 
    - УП - за ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина, 
    - УЖ - за жестока алкохолна пића и ликере, 
               - УН - за нискоалкохолна пића, 
   (3) ЕА - за алкохолна пића која произвођач, односно увозник 
отпрема ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним 
линијама, 
   2) речи: «Република Србија - Министарство финансија»; 
   3) ознаку серије и серијски број маркице. 
 Маркица за обележавање алкохолних пића је правоугаоног облика, 
величине  84мм х 19мм, а штампа се у посебним бојама, и то: 
 1) у сивој - за алкохолна пића произведена у земљи  (ознаке Р, П, Ж 
и Н); 
 2) у наранџастој - за алкохолна пића из увоза (ознаке УР, УП, УЖ и 
УН); 
  3) у љубичастој - за алкохолна пића која произвођач, односно 
увозник отпрема ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на 
међународним линијама (ознака ЕА). 
 

Члан 4. 
 

 Словна ознака маркице исписује се великим ћириличним 
штампаним словима. 
 
 II. НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА 

 
Члан 5. 

 
 Обележавање акцизних производа из члана 1. ове уредбе врши се 
лепљењем маркице на кутији (паклици), односно флаши или другој амбалажи у 
коју се пакују производи, на начин који обезбеђује видљивост  података из члана 
2. став 1. и члана 3. став 1. ове уредбе. 
  Маркица за обележавање цигарета лепи се на кутији (паклици) 
испод целофана, тако да се кутија не може отворити а да се маркица не исцепа. 
 Маркица за обележавање алкохолних пића лепи се преко затварача 
флаше или друге амбалаже, односно преко другог места предвиђеног за отварање 
амбалаже, тако да се флаша или друга амбалажа не може отворити а да се маркица 
не исцепа.  
 
 



 
III. ШТАМПАЊЕ, ОДОБРАВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ МАРКИЦА 

 
1. Штампање маркица 

 
Члан 6.  

 
 Штампање маркица врши, у складу са чланом 18. став 3. Закона, 
Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца Топчидер (у 
даљем тексту: Завод) који обезбеђује посебан начин заштите какав се користи за 
штампање вредносница. 
 Штампање маркица врши се на папиру и на начин који спречава 
фалсификовање тих маркица.  
 Уговором између министарства надлежног за послове финансија (у 
даљем тексту: министарство)  и Завода регулисаће се врста папира за штампање, 
начин заштите од фалсификовања и други технички детаљи, као и друга питања 
од значаја за издавање, преузимање и достављање маркица. 
 

2. Одобравање и издавање маркица 
 

Члан 7. 
 
 Издавање маркица врши Завод по претходном одобрењу 
министарства. 
 Захтев за издавање маркица подноси се министарству на Обрасцу 
ЗАМ – Захтев за издавање контролних акцизних маркица (погледајте ЗАМ 
образац) (састоји се од четири самокопирајућа примерка), који је одштампан уз 
ову уредбу и чини њен саставни део. 
 Подносилац захтева из става 2. овог члана приликом подношења 
захтева попуњава податке у Обрасцу ЗАМ означене под «I - Подаци о  
подносиоцу захтева», «II - Подаци о иностраном произвођачу, односно 
овлашћеном дистрибутеру иностраног произвођача» и «III  -  Подаци о траженим 
акцизним маркицама». 
 
        Члан 8. 
 
 Произвођач цигарета уз захтев за издавање маркица подноси: 
 1) доказ да је регистрован за обављање делатности производње и 
промета цигарета; 
 2) доказ да је уписан у Регистар произвођача дуванских производа 
код Агенције за дуван; 
 3) доказ да су цигарете које производи уписане у Регистар о 
маркама дуванских производа код Агенције за дуван; 
 4) податак о малопродајној цени цигарета за које подноси захтев, 
као и број «Службеног гласника Републике Србије» у коме су малопродајне цене 
цигарета објављене. 
 Произвођач алкохолних пића уз захтев за издавање маркица 
подноси:  
 1) доказ да је регистрован за обављање делатности производње и 
промета алкохолних пића; 
 2) доказ да је уписан у одговарајући регистар код Пореске управе - 
Централе. 



 Увозник цигарета и алкохолних пића уз захтев за издавање маркица 
подноси: 
 1) доказ да је регистрован за обављање спољнотрговинске 
делатности; 
 2) доказ да су цигарете које увози уписане у Регистар о маркама 
дуванских производа код Агенције за дуван; 
 3) податак о малопродајној цени цигарета за које подноси захтев, 
као и број «Службеног гласника Републике Србије» у коме су малопродајне цене 
цигарета објављене. 
 Увозник цигарета и алкохолних пића уз захтев за издавање маркица, 
поред доказа из става 3. овог члана, подноси и гаранцију банке у висини 
припадајуће акцизе и пореза на додату вредност за количине производа за које се 
издају маркице са роком важења гаранције банке. Уз ову гаранцију увозник 
подноси и обрачун акцизе и пореза на додату вредност за те количине производа. 
  Произвођач, односно увозник цигарета и алкохолних пића, који 
подноси захтев за издавање маркица за цигарете и алкохолна пића ради продаје у 
авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама, уз захтев за 
издавање маркица, поред доказа из ст. 1-3. овог члана, подноси и гаранцију банке 
у висини припадајуће акцизе и пореза на додату вредност, коју би  плаћао кад би  
цигарете, односно алкохолна пића продавао на тржишту Републике Србије, са 
роком важења гаранције банке. Уз ову гаранцију увозник подноси и обрачун 
акцизе и пореза на додату вредност за те количине производа. 
 Ако се у року важења гаранције банке повећа малопродајна цена из 
става 1. тачка  4) и става 3. тачка 3) овог члана, произвођач, односно увозник је 
дужан да достави допуну гаранције банке у висини припадајуће акцизе и пореза 
на додату вредност, по основу повећане малопродајне цене цигарета. 
  Доказе из ст. 1-3. овог члана произвођач, односно увозник подноси 
приликом првог подношења захтева за издавање маркица, осим података о 
малопродајној цени цигарета из става 1. тачка  4)  и става 3. тачка 3) овог члана, 
које подноси уз сваки  захтев за издавање маркица.  
 

Члан 9.  
 
 Захтев за издавање маркица за цигарете и алкохолна пића из увоза 
подноси овлашћени увозник.  
 Овлашћени увозник, у смислу става 1. овог члана, јесте лице које је 
од стране иностраног произвођача, односно овлашћеног дистрибутера иностраног 
произвођача, овлашћено за продају тих производа на тржишту Републике Србије.  
 Податке о иностраном произвођачу, односно овлашћеном 
дистрибутеру иностраног произвођача из става 2. овог члана увозник цигарета, 
односно алкохолних пића доставља министарству  приликом подношења захтева 
за издавање маркица. 
 Податке о овлашћеном увознику и податке о називу робних марки 
за које је дато овлашћење за продају на тржишту Републике Србије, прибавља 
министарство непосредно од иностраног произвођача, односно овлашћеног 
дистрибутера иностраног произвођача.  
 
 
 
 
 
 



     Члан 10.  
 

 Захтев за издавање маркица непосредно подноси лице које је 
овластио произвођач, односно увозник. 
 Овлашћење из става 1. овог члана, фотокопија личне карте и 
фотографија у боји овлашћеног лица предаје се министарству, у два примерка. 
 Овлашћење из става 1. овог члана, за правно лице потписује лице 
овлашћено за заступање правног лица, за предузетника власник самосталне 
радње, а за физичко лице – произвођача алкохолног пића произвођач лично. 
 Министарство доставља Заводу један примерак овлашћења, са 
фотокопијом личне карте и фотографијом у боји лица које је овлашћено за 
подизање маркица.  
  
        Члан 11. 
 

  По пријему захтева, министарство утврђује да ли је подносилац 
захтева поднео прописану документацију, одређује евиденциони број, број и 
датум захтева и одобрава издавање маркица, стављањем отиска печата на сва 
четири примерка Обрасца ЗАМ. 

 Ако се захтев за издавање маркица односи на увозне цигарете и 
алкохолна пића из увоза, министарство одобрава издавање маркица по 
прибављању података из члана 9. ове уредбе. 

 Министарство први, други и трећи примерак Обрасца ЗАМ 
доставља Заводу преко подносиоца захтева, четврти примерак задржава за своје 
потребе, а подносиоца упућује у Завод ради издавања маркица. 
 

Члан 12. 
 

 Издавање маркица Завод врши домаћем произвођачу цигарета, 
односно  алкохолних пића преко овлашћеног лица из члана 10. став 1. ове уредбе.  
 Код цигарета, односно алкохолних пића из увоза, Завод доставља 
поштом маркице на адресу иностраног произвођача цигарета, односно 
алкохолних пића.  
 Пре издавања маркица  произвођач, односно увозник подноси доказ 
о уплати цене штампања и достављања маркица.  
   Завод по издавању одштампаних маркица попуњава у Обрасцу 
ЗАМ податке означене под «IV - Подаци о издатим акцизним маркицама», при 
чему први примерак захтева враћа подносиоцу захтева, други доставља 
министарству, а трећи задржава за своје потребе. 
 

Члан 13.  
 

 Увозник, при царињењу цигарета, односно алкохолних пића 
подноси надлежном царинском органу Образац ПУ - Подаци о извршеном увозу 
цигарета и алкохолних пића (погледајте образац ПУ) (састоји се од два 
самокопирајућа примерка), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни 
део. 
  Уз Образац ПУ увозник подноси и фотокопију захтева за издавање 
маркица за цигарете, односно алкохолна пића и оригинал тог захтева на увид.  
  Образац ПУ попуњава надлежни царински орган. 



 Први примерак попуњеног Обрасца ПУ надлежни царински орган 
задржава за своје потребе, а други враћа увознику, који га доставља министарству  
као доказ о извршеном увозу цигарета, односно алкохолних пића. 
 

Члан 14.  
 

 Оштећене, односно неискоришћене маркице произвођач, односно 
увозник враћа министарству залепљене на једном или више посебних табака 
папира, с тим што морају имати видљиву ознаку серије и серијски број маркице.  
 Маркице из става 1. овог члана произвођач доставља квартално, у 
року од 15  дана по истеку сваког  квартала,  с тим што се маркице за цигарете и 
алкохолна пића из увоза, као и маркице са ознаком ЕЦ и ЕА враћају до истека 
рока важења гаранције банке.  
 Број (количину) оштећених маркица код којих није видљива ознака 
серије и серијски број маркице, као и потпуно уништене маркице одобрава 
министарство, с тим што тај број не може бити већи од 0,3% од издатог броја 
маркица за цигарете, односно за алкохолна пића. 
  Министарство сачињава посебан записник о враћеним, односно 
одобреним маркицама из ст. 1. и 3. овог члана.  
 Министарство уништава маркице из става 1. овог члана и о томе 
саставља записник.  
 Поступак уништавања маркица спроводи комисија коју образује 
министар надлежан за послове финансија.  
 

IV. ЕВИДЕНЦИЈЕ 
 

Члан 15. 
 

 Министарство води евиденцију о издатим, искоришћеним, 
оштећеним и неискоришћеним маркицама за цигарете, односно алкохолна пића, 
за сваког произвођача, односно увозника појединачно. 
 
         Члан 16. 
 
 Евиденција из члана 15. ове уредбе, која се води за сваког 
произвођача појединачно садржи следеће податке: 
 1) број (количину) по врсти издатих маркица; 
 2) ознаку серије и серијске бројеве (од - до) по врсти издатих 
маркица; 
 3) број (количину) по врсти искоришћених маркица у производњи у 
кварталу за који се достављају подаци; 
 4) број (количину) по врсти оштећених, односно потпуно 
уништених маркица; 
 5) ознаку серије и серијске бројеве по врсти оштећених маркица; 
 6) број (количину) по врсти  неискоршћених маркица; 
 7) ознаку серије и серијске бројеве (од - до) неискоришћених  
маркица по врсти; 
 8) број и датум захтева по којима су издате маркице из става 1. тач. 
1)-7) овог члана; 
 9) количину произведених алкохолних пића посебно, по свакој 
акцизној групи алкохолног пића, по којој се плаћа акциза; 



 10) количину алкохолних пића посебно, по свакој акцизној групи 
алкохолног пића, по којој се плаћа акциза, која је стављена у промет у смислу 
члана 21. став 2. Закона; 
 11) број (количину) произведених паклица цигарета по ценовним 
групама; 
 12) количину цигарета по ценовним групама која је стављена у 
промет у смислу члана 21. став 2.  Закона; 
 13) број (количину) маркица за цигарете, односно алкохолна пића 
која су продата у авионима и бродовима који саобраћају на међународним 
линијама, за које је  царински орган издао одговарајуће царинске исправе. 
 Физичко лице - произвођач алкохолних пића, поред података из 
става 1. тач. 1)-10) и тачка 13) овог члана доставља и податке о називу, адреси и 
ПИБ-у правних лица, односно предузетника којима је продао алкохолна пића. 
 Произвођач цигарета, односно алкохолних пића дужан је да 
министарству достави податке из става 1. овог члана најкасније  у року од 15 дана 
по истеку сваког квартала. 
 

Члан 17. 
 

 Евиденција из члана 15. ове уредбе, која се води за сваког увозника 
појединачно садржи следеће податке: 
 1) број (количину) по врсти  издатих маркица; 
 2) ознаку серије и серијске бројеве (од - до) по врсти издатих 
маркица; 
 3) број (количину) по врсти оштећених, односно потпуно 
уништених маркица; 
 4) ознаку серије и серијске бројеве по врсти оштећених маркица; 
 5) број (количину) неискоришћених маркица; 
 6) ознаку серије и серијске бројеве (од - до) неискоришћених 
маркица; 
 7) број и датум захтева за издавање маркица по којима су издате 
маркице из тач. 1)-6) овог става; 
 8) број (количину) увезених паклица цигарета по ценовним групама; 
 9) број (количину) увезених појединачних паковања алкохолних 
пића по свакој акцизној групи, по којој се плаћа акциза; 
 10) број (количину) маркица за цигарете разврстане по ценовним 
групама, односно алкохолна пића разврстана по групама по којима се плаћа 
акциза, која су продата у авионима и бродовима који саобраћају на међународним 
линијама за које је надлежни царински орган издао одговарајуће царинске 
исправе, као и број и датум царинске исправе. 
 Увозник цигарета, односно алкохолних пића дужан је да 
министарству достави податке из става 1. овог члана најкасније до истека рока 
важења гаранције банке. 

 
Члан 18. 

 
 Министарство ће покренути поступак за реализацију гаранције 
банке из члана 8. став 4. ове уредбе  ако увозник у року важења гаранције банке 
не увезе и не поднесе доказ о плаћеном припадајућем износу акцизе и порезу на 
додату вредност за количине цигарета, односно алкохолних пића за које су издате 
маркице или не изврши повраћај оштећених, односно неискоришћених маркица. 



 Министарство ће покренути поступак за реализацију гаранције 
банке  из члана 8. став 5. ове уредбе ако произвођач, односно увозник у року 
важења гаранције банке не достави доказ да су цигарете, односно алкохолна пића 
продата у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама или 
не изврши повраћај оштећених, односно неискоришћених маркица. 

 
 

V. KАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
  
 Новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара казниће се за 
прекршај правно лице  ако: 
 1)  не достави у прописаном року тражене  податке  (члан 16. став 3. 
и члан 17. став 2); 
 2) не изврши попис и пописну листу не достави у прописаном року 
(члан 20. ст. 1-3.  и члан 21. ст. 1-4); 
 3) врши продају производа након прописаног рока (члан 20. став  4. 
и члан 21. ст. 5. и 6); 
 4) не врати неутрошене маркице у прописаном року (члан 22. став 
1). 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од  500 до 50.000 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном 
казном од 5.000 до 250.000 динара. 
 Новчаном казном од 500 до 25.000 динара казниће се физичко лице 
- произвођач алкохолног пића ако: 
 1) не достави у прописаном року тражене  податке  (члан 16. став 3); 

2) не изврши попис и пописну листу не достави у прописаном року               
(члан 20. ст. 1-3. и  члан 21. ст. 1- 4); 
 3) врши продају производа након прописаног рока (члан 20. став 4); 
 4) не врати неутрошене маркице у прописаном року (члан 22. став 
1). 

 
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
          Члан 20. 
 
 Произвођачи, продавци на велико и продавци на мало  који имају на 
залихама цигарете и алкохолна пића са налепљеним маркицама које су издате у 
складу са Уредбом о издавању контролних акцизних маркица и начину 
обележавања дуваних прерађевина и алкохолних пића тим маркицама ("Службени 
лист СРЈ", бр. 33/97, 39/97 и 55/98) извршиће попис залиха цигарета и алкохолних 
пића на дан почетка примене ове уредбе и сачинити пописну листу. 
 Пописну листу из става 1. овог члана, произвођачи, продавци на 
велико и продавци на мало су дужни да доставе надлежној организационој 
јединици Пореске управе (у даљем тексту: Пореска управа), најкасније у року од 
десет дана од дана почетка примене ове уредбе. 
 Произвођачи, продавци на велико и продавци на мало дужни су да 
врше попис залиха цигарета и алкохолних пића из става 1. овог члана и на крају 
сваког месеца и да пописне листе достављају Пореској управи до седмог у месецу 
за претходни месец. 



 Произвођачи, продавци на велико и продавци на мало цигарета, 
односно алкохолних пића са залепљеним маркицама из става 1. овог члана могу 
да продају те цигарете, односно алкохолна пића најкасније до 31. маја 2005. 
године. 
 

Члан 21. 
 

 Произвођачи, продавци на велико и продавци на мало, као и 
увозници који имају на залихама цигарете и алкохолна пића са налепљеним 
маркицама које су издате у складу са Уредбом о изгледу и начину издавања, 
вођења евиденције и обележавања контролним акцизним маркицама цигарета и 
алкохолних пића ("Службени гласник РС", бр. 33/02, 45/02, 46/02 и 58/04) 
извршиће попис залиха тих производа на дан почетка примене ове уредбе и 
сачинити пописну листу. 
 Увозници ће, на дан почетка примене ове уредбе, извршити попис 
залиха цигарета и алкохолних пића са налепљеним маркицама из става 1. овог 
члана које се налазе под царинским надзором, односно у фабрици иностраног 
произвођача и сачинити пописну листу. 
 Произвођачи и увозници ће, на дан почетка примене ове уредбе, 
извршити попис залиха цигарета и алкохолних пића са налепљеним маркицама из 
става 1. овог члана које су отпремили у авионе и бродове који саобраћају на 
међународним линијама и сачинити пописну листу. 
 Пописну листу из ст. 1-3. овог члана произвођачи, продавци на 
велико и продавци на мало и увозници су дужни да доставе Пореској управи 
најкасније у року од десет дана од дана почетка примене ове уредбе. 
 Произвођачи, односно увозници могу производе са налепљеним 
маркицама из става 1. овог члана да продају, односно увезу најкасније до 31. 
марта 2005. године. 
 Продавци на велико и продавци на мало цигарета, односно 
алкохолних пића са налепљеним маркицама из става 1. овог члана могу да продају 
те цигарете, односно алкохолна пића најкасније до 30. јуна 2005. године. 
                                                                                                         
    Члан 22. 

 
 На дан почетка примене ове уредбе, произвођачи, односно увозници 
дужни су да изврше попис затечених залиха маркица из члана 21. став 1. ове 
уредбе, које до почетка примене ове уредбе нису залепљене на цигаретама и 
алкохолним пићима и доставе их министарству најкасније у року од 15 дана од 
дана почетка примене ове уредбе, са спецификацијом о врсти и количини 
враћених маркица. 
 На дан почетка примене ове уредбе, Завод ће извршити попис 
затечених залиха маркица одштампаних у складу са Уредбом о изгледу и начину 
издавања, вођења евиденције и обележавања контролним акцизним маркицама 
цигарета и алкохолних пића ("Службени гласник РС", бр. 33/02, 45/02, 46/02 и 
58/04) и доставити их министарству у року од 15 дана од дана почетка примене 
ове уредбе. 
 Министарство ће уништити маркице из ст. 1. и 2. овог члана и о 
томе сачинити записник. 
 Поступак из става 3. овог члана спроводи комисија коју образује 
министар надлежан за послове финансија. 
 
 



 
 
 
 
     

Члан 23. 
 
 

 Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи Уредба о 
изгледу и начину издавања, вођења евиденције и обележавања контролним 
акцизним маркицама цигарета и алкохолних пића ("Службени гласник РС", бр. 
33/02, 45/02, 46/02 и 58/04). 
 

Члан 24. 
 

 Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2005. 
године. 
 
 
 
05 Број: 
У Београду, 23. децембра 2004. године 
 
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
ПОТПРЕДСЕДНИК, 
Мирољуб Лабус 


